Příloha účetní závěrky za rok 2017
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Obec Seč
Obecné údaje
Název: Obec Seč
Sídlo: Seč čp. 78, 336 01 Blovice
Právní forma: Územně samosprávný celek, obec
Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
-

Všeobecná veřejná správa

IČ: 00 25 71 92
Rozvahový den: 31. 12. 2017
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.secublovic.cz
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny
Zřizované příspěvkové organizace:
Mateřská škola Seč, příspěvková organizace, okres Plzeň-jih, IČ: 75005778
Statutární orgány obce:
- zastupitelstvo obce, které je nejvyšším orgánem samosprávy obce
- starosta obce, jenž zastupuje obec navenek
Starosta: Ing. Helena Chytrá
Místostarosta: Václav Švec
Kontrolní výbor
Počet členů: 3
Předseda: Ladislav Matoušek ml., člen zastupitelstva
Finanční výbor
Počet členů: 3
Předseda: Libor Čejka, členka zastupitelstva
Počet členů ZO: 7
Počet členů RO: v souladu s § 99 zákona o obcích se rada jako orgán obce nezvolila
Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec je členem svazků a sdružení:
Mikroregion Úslava, Dobrovolný svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

I.Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů zastupitelstva a osobní výdaje za rok 2017:
V r. 2015 obec zaměstnávala 1 pracovníka na pracovní poměr se zkrácenou pracovní dobou po celý rok, byly
sjednána 1 dohoda o pracovní činnosti a několik dohod o provedení práce týkající se především opravy
veřejného osvětlení a úklidu veřejného prostranství v obci.
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 0,3
Zaměstnanci:
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu a pracovníků na dohodách : Kč 364 013,-Povinné pojistné (ZP, SP) organizací:
Kč 35 702
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
Kč 435 417,Zastupitelstvo:
Počet členů zastupitelstva činil 7, z toho starosta a místostarosta a tří předsedové komisí: kontrolní, finanční a
výbor pro občanské záležitosti. Všichni členové zastupitelstva, vyjma starosty obce, jsou neuvolnění.
Odměny členům zastupitelstva vč.odstupného:
Kč 661 920,-Povinné pojistné (ZP, SP) hrazené organizací :
Kč 163 824,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
Kč 825 744,-Osobní výdaje – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
Dohoda o provedení práce /roznos hlasovacích lístků/ 830, Kč a odměny členů okrskové volební komise
9 600,- Kč.
Informace podle §7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu
Ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
Informace podle §7 odst. 4 zákona
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů byla s
účinností od 1. ledna 2016 novelizována vyhláškou č. 473/2013 Sb. Účetní jednotka dodržuje vymezení položek
dle platné právní úpravy.

II. Účetní a obecné účetní zásady
Hospodaření obce a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími
základními předpisy:
Hospodaření účetní jednotky a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno
Následujícími základními předpisy:
- Zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění
- Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- Zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách v platném znění
- Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
- Prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. k účetnictví v platném znění
- Vyhláškou č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech)
- Vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků v platném znění
- Českými účetními standardy č. 701 až 710 v platném znění
- obecně závaznými předpisy (obchodním a občanským zákoníkem)
Účetní výkazy, jejich druh , popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2009 Sb.
V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. v platném znění

1. Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku a jeho odepisování
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Součástí ocenění
jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Hmotný majetek s dobou
použitelnost delší než 1 rok v hodnotě 0 Kč až 3 tis. Kč je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 902.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. nehmotný majetek s dobou
použitelnosti delší než 1 rok v hodnotě Kč 0 až 7 tis. Kč je evidován na podrozvahové evidenci na účtu 901.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, k 31.12.2017 nebyl
pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Pozemky - převedené do vlastnictví obce dle zák. č. 172/91 Sb. jsou oceněny dle zákona č. 178/1994 Sb. a
dle platné oceňovací vyhlášky .
Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách
pořizovacích, příp. dle znaleckých posudků.
Majetek bezúplatně předaný státem či jeho složek je oceňován v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS
708.
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - je stanoven odpisový plán a majetek je odepisován
rovnoměrně dle odpisového plánu. Účetní jednotka provádí účetní odpisy.
Účetní jednotka rozhodla, že ve smyslu dispozice dle bodu 4.11. ČÚS 708 nebude uvažovat s aplikací
zbytkové hodnoty.
Ve smyslu bodu 9.2. přechodných ustanovení ČÚS 708 se účetní jednotka rozhodla k 31. 12.
2014 zrušit na kartách majetku hladinu významnosti pro zaúčtování zůstatkové hodnoty stanovenou u majetku
zařazeného do 31. 12. 2013 a případně ji nahradit odůvodnitelnou zbytkovou hodnotou.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, protože žádné platby
nebyly realizovány v cizí měně.
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - majetek určených k prodeji k 31.12.2017
nebyl přeceňován reálnou hodnotou :
Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na
podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka
stanovila ve výši 2% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku na základě vnitřní směrnice obce.
2. Způsoby ocenění nakupovaných zásob
Zásoby se účtují způsobem B. Nakoupené zásoby se účtují ihned do spotřeby na účet 501 a 504. O materiálu a
zboží na skladě se v průběhu roku neúčtuje . Obec zúčtovává nákup spotřebního materiálu, provozovacích látek
přímo do spotřeby na syntetický účet 501 a 502 , nákup zásob na účet 504.
3. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Cenné papíry a majetkové účasti- v pořizovací ceně .
Obec nevlastní žádné cenné papíry ani majetkové účasti.
Obec nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
4. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či
majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích
vyhlášek, v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného
majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny
tato cena – netýká se bezúplatného převodu od vybraných jednotek.

5. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv.
Účetní jednotka v roce 2017 tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u
pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb.

Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy v roce 2017, dále nejsou tvořeny ani ostatní zákonné rezervy a opravné
položky dle zákona o rezervách .
6. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu
období
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů byla s
účinností od 1. ledna 2014 novelizována vyhláškou č. 473/2013 Sb. Novela přináší opět změny v účtové
osnově a v náplni účtů, což bylo promítnuto do převodového můstku mezi rokem 2013 a 2014.
Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do Kč 500,-- a pravidelně
se opakující platby.
7. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn – není stanoven
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí
měně.

III. Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
3.1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2017:
Účetní jednotka evidovala následující pohledávky z obchodního styku:
Pohledávky – hostinec nájemné 6-12/2015, neuhrazené faktury
za vodné Q3/2017

311 07

Kč 6 979,--

3.2. Celkové pohledávky mimo poskytnutých záloh (netto): 6 979,-- Kč,
3.3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč:

0 tis. Kč

3.4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : 0 tis. Kč
3.5. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2017:
Účetní jednotka evidovala následující závazky z obchodního styku:
Dodavatelé

321 xx

46,-- Kč

3.7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny:
obec eviduje majetek zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla vyplývající z titulu prodeje
hostince v k.ú. Seč vč. vybavení a přilehlých pozemků. Jedná se o zástavní právo k těmto nemovitostem:
- pozemek /zastavěná plocha/ st.parc.č. 10/2 752 m2 vše v k.ú. a obci Seč .
Účetní hodnota zastaveného majetku činí Kč 26 320,-- je evidována na podrozvahovém účtu 903 20 a na
samostatném analytickém účtu pozemků 031 68 .
3.8 . Závazky nevedené v účetnictví:
Účetní jednotka jednotka převedla do podrozvahové evidence nezaplacený závazek z r. 2006 ve výši Kč 3 500,--,
jelikož zanikl dodavavatel, v podrozvahové evidenci bude závazek veden do uplynutí doby promlčecí lhůty.
3.9. Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu.
3.10. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:
Obec eviduje majetek zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla vyplývající z titulu prodeje
hostince v k.ú. Seč vč. vybavení a přilehlých pozemků. Jedná se o zástavní právo k těmto nemovitostem:
- pozemek /zastavěná plocha/ st.parc.č. 10/2 vše v k.ú. a obci Seč .
Účetní hodnota zastaveného majetku činí Kč 26 320,-- je evidována na podrozvahovém účtu 903 20 a na
samostatném analytickém účtu pozemků 031 68.

3.11. Dlouhodobý majetek:
Přírůstky:
Pořízeny pozemky od Římskokatolické církve Blovice za částku 200 000,- Kč (pozemky p.č. 351/1, 351/5,
351/16, 351/17, 508 a 511 v k.ú. Seč u Blovic).
Na účet 022 05 bylo zaúčtováno pořízení venkovního fitness za částku 146 150,- Kč.
Dále byly do drobného majetku zařazeny : strunná sekačka Bosch Aku 3449,- Kč, benzinová sekačka AL-KO ve
výši 13 670,- Kč, válcový karát 28 677,- Kč, várnice 3118,- Kč
Úbytky
V roce 2017 byl vyřazen bezpečnostní postroj TS 109 z důvodu ztráty /PC 2866,- Kč/.
3.11. Finanční investice
Obec Seč neeviduje žádné finanční investice .
3.12. Významné dlouhodobé závazky:
Věřitel

Závazek k 31.12.2017 v Kč

---

0

3.13. Ostatní významné skutečnosti: nezjištěny
3.14. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci:
Obec eviduje na podrozvahových účtech budovu MŠ vč. pozemku a vybavení pro provoz MŠ, jenž byly na
základě předávací listiny v r. 2002 předány do správy zřízené příspěvkové organizaci MŠ Seč (majetek předaný
do správy přeceněn na základě předložené inventarizace MŠ Seč za rok 2017) , pozemek st.parc.č.10/2 zatížený
zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla z titulu prodeje hostince, výzbroj AVIE SDH Seč, věcná
břemena
(seznam viz inventarizace) , majetek evidovaný v operativní evidenci dle inventarizace ke dni
31.12.2016 a nezaplacené závazky převedené do podrozvahy: P.Koucký, Starý Plzenec, fa č. 2006018 ze dne
5.2.2006.
Dále je zde evidována smlouva o výpůjčce na pozemek – hřiště s Úřadem pro zastupování státu ve výši Kč 1,-(966 01) a 40 ks voličských průkazů v hodnotě Kč 1,-- (903 01) a vyřazené pohledávky ve výši 5 600,00 Kč
(905 11).
Dále jsou zde evidovány zástavní a exekuční práva z pořízeného majetku v aukci (budova bez čp. na st.p.č. 97 a
poz.p.č. 12/3), které budou po administrativním vyřízení ze strany exekutora vymazázany (až po skončení roku
2016).
3.15. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 2 635 m2
Výše ocenění lesních porostů: 17 664,86 Kč
Lesní pozemky byly vyčleny v rámci digitalizace a změny obnovy operátu, které byly realizovány v k.ú. Seč
u Blovic v roce 2014. Do této doby byly vedeny ve zjednodušené evidenci (např. pozemková kniha).
3.16.Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů

IV. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu
1. Dlouhodobý majetek
Viz bod 3.11
2. Podrozvahová evidence
Viz bod 3.14
3.Poskytnuté půjčky
Obec Seč neeviduje žádné poskytnuté půjčky externím subjektům.

4. Pohledávky
Struktura pohledávek k 31.12.2017
V pohledávkách eviduje obec Seč pohledávky z obchodního styku, poskytnuté provozní zálohy a pohledávky za
rozpočtovými příjmy :

Název věřitele
ČEZ Prodej s.r.o. – zálohy el.energie OU
ČEZ Prodej s.r.o. – zálohy el.energie veř.osv.
ČEZ Prodej s.r.o. – zálohy el.energie hasičárna
Ostatní zálohy:
innogy Energie, a.s. – zálohy plyn
Celkem – zálohy
Pohledávky za rozpočtovými příjmy – nezaplacené poplatky za odpady 04,05,
12 a 13 – účet 315 15
Pohledávky – účet 311 07 hostinec nájemné 6-12/2015, neuhrazené faktury za
vodné 4 -12/2015 a nájemné za kulečník za rok 2015, v lednu 2016 uzavřena
Smlouva o splátkách
Celkem – pohledávky
Korekce – (účet 192 03)
Celkem – pohledávky netto

Částka v Kč
3 360,-11 740,-860,-1 153,28
23 500,-33 848,28
5 227,-6 979,-12 025,--5 227,-6 979,--

5. Fondy obce
Obec má vytvořeny dva fondy:
Fond rezerv a rozvoje, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční
rezerva obce. Fond je nedílnou součástí majetku obce.
Prostředky fondu lze použit na:
- nepředvídatelné výdaje obce běh daného roku
– pokrytí schodku hospodaření.
V roce 2017 byl zůstatek Fondu rezerv a rozvoje nulový.
Fond Vodohospodářského majetku vytvořen v prosinci 2014 v početní výši Kč 100 000,-- (pravidla Fondu –
samostatná vnitřní směrnice) – určen k financování nákladů spojených s vodohospodářským majetkem.
Za rok 2017 bylo do Fondu převedeno 48 300,00 Kč – částka je rovna odpisům vytvořeným
z vodohospodářského majetku.
6. Závazky
Struktura závazků k 31.12.2017
Krátkodobé
Dodavatelé
Nevyplacené mzdy 12/2017
Předpis odvodu ZP za 12/17
Předpis odvodu SP za 12/17
Předpis odvodu daně z příjmů – mzdy 12/17
Předpis odvodu zákon.poj.org.(úraz) + ostatní
Přijaté zálohy na dotace – Dotace PSOV 2017
(rekonstrukce fary čp. 2)
Vratka dotace Volby PS Parlamentu ČR
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé

Částka v Kč
46,50 674,-8 749,-13 978,-11 643,-3 909,35
360 000,.-6 869,00
455 868,35
0

Veškeré závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů byly uhrazeny ve výplatním termínu mezd za prosinec
2017, tj. 5.1.2018
Závazky kryté dle zástavního práva
Obec nemá závazky k 31.12.2017 žádné závazky kryté zástavním právem k nemovitostem. Evidované zástavní
právo na nemovitostech (viz majetek zatížený zástavním právem) je z titulu kupní smlouvy na koupi hostince ,

kupní cena byla doplacena v červenci 2005. V současné době se čeká na vyřešení dědického řízení, jelikož
zástavní věřitel zemřel.
6.

Bankovní úvěry, půjčky

Obec k 31.12.2017 neeviduje žádné bankovní úvěry či půjčky.
7. Dotace
Obec je příjemcem dotací ze státního rozpočtu v tomto členění:
Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Smlouva PSOV 2017
(investiční) – rekonstrukce fary čp. 2 na budovu obecního úřadu Kč
Dotace od PK pro JSDHO Seč…..…………………………………………. Kč
Dotace Volby do Parlamentu PSP ČR ………………… ………………….. Kč

58 400,-360 000,-38 700,-18 307,--

Dotace k vypořádání jsou evidovány na analytických účtech č. 374 xx. Výše uvedené dotace byly poskytnuty a
většina vyčerpaná v r. 2017 (vyjma dotace na rekonstrukci fary – termín dokončení je v roce 2018).
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně
vyúčtovány.
Poskytovatel
KÚPK *
KÚPK

Účel
Výkon státní správy
Dotace 2017 –
rekonstrukce fary
čp.2
KÚPK
Dotace KÚ PK pro
JSDHO
KÚPK *
Dotace – Volby do
Parlamentu PSP ČR
* KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

8.

ÚZ

Položka
4112

Rozpočet
58 400,-

Čerpání
58 400,-

4222

360 000,00

360 000,-

4122

38 700,-

38 700,-

4111

18 307,-

11 438,-

Vratka
0
0

%
100
100

0
6 869,-

100
62,5%

Ostatní finanční operace

Obec má veden základní běžný účet u České spořitelny a.s., pobočka Plzeň . Podpisové právo je jeden
podpis + + razítko. Druhý účet , na který jsou zasílány tzv. sdílené daně, je vedený u České národní banky, a.s.
9.

Obec nevykonává hospodářskou činnosti.

10. Dohadné účty aktivní a pasivní
K 31.12.2017 eviduje obec na dohadných účtech pasivních nevyfakturované dodávky v celkové výši 99 956,40
Kč.
Dohadné účty aktivní – evidovány položky za 371 047,50 Kč (přefakturace vodného Q4 2017, příspěvek EKOKOM a.s., dotace PSOV ).
Náklady příštích období k 31.12.2017:
Náklad + věřitel
Wolter Kluwers, a.s.

Náklad příštích období

Předplatné Věstník PK
2018 a UNES 2018
Kooperativa Pojišťovna a.s. Předpis pojistného

Účetní stav
celkem Kč
3 092,-3 003,--

multikára 2018
Kooperativa Pojišťovna a.s. Pojistné – r. 2018
TRIADA spol. s r.o.
Předplatné Obec a finance
2018
Acha obec účtuje s.r.o.
Registrace na www r. 2018
Kooperativa Pojišťovna
Pojistné 2018
Celkem

3 518,-540,-675,-1 897,18 162,--

11. Výnosy příštích období k 31.12.2017:
Náklad + věřitel

Výnosy příštích období

Smlouvy o nájmu HM na
roky 2010 – 2019 – viz
příloha
Smlouvy o nájmu HM na
roky 2010-2019 – viz
příloha
DPPO za obec za rok 2017
Smlouva o reklamě –
Hrdinová Blanka
MP odpady 2018
Celkem

předpis nájemného 201819

Účetní stav
celkem Kč
4 802,-

Předpis služeb 2018-19

67 634,--

DPPO 2017
Pronájem reklamní plochy
2017-2022
MP odpady 2018

34 770,-16 000,-11 910,-135 116,-

V. Výkaz zisku a ztráty
Hlavní výnosy (v tis. Kč):
602
602
602
602
603
603
603
603
603
604
605
606
606
606
681
682
684
686
688
649
662
672

03
07
12
19
01
05
07
12
19
03
00
01
02
04

xx
00
Xx

Výnosy z prodeje služeb – odpady
Výnosy z prodeje služeb -hostinec
Výnosy z prodeje služeb - hřbitov
Výnosy z prodeje služeb – přefakturace
služeb obecní byt
Výnosy z pronájmu
Výnosy z pronájmu - hřiště
Výnosy z pronájmu - hostinec
výnosy z pronájmu - hřbitov
Výnosy z pronájmu - obecní by
Výnosy z prodeje zboží - odp.hosp.
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy z místních poplatků - pes
Výnosy z místních poplatků - odpady
Výnosy z místních poplatků – veř.prostr.
Výnosy z daně z příjmu FO
Výnosy z daně z příjmu PO
Výnosy z daně z přidané hodnot
Výnosy z majetkových daní
Výnosy z loterií
Ost.výnosy z činnosti –
Úroky - ČS a.s.
Výnosy z nár. na prostř. ÚSC

5,36
4,72
34,46
1,34
12,43
0,5
24,0
2,38
42,0
1,1
1,9
3,41
203,40
1,5
941,68
870,94
1 653,61
221,70
20,49
52,59
1,9
144,69

Výsledkem hospodaření před zdaněním za rok 2016 je zisk před zdaněním ve výši 1 409,71 tis. Kč.
VI. Finanční vypořádání
Obec Seč skončila rok 2017 přebytkem ve výši 715,60 tis. Kč.,

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 bude předložen k projednání zastupitelstvu obce po provedení
přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem.
V roce 2018 byla provedeno finanční vypořádání dotace na Volby do Parlamentu PSP ČR byla vrácena
nevyčerpaná výše dotace 6,87 tis. Kč

Významné skutečnosti po datu účetní závěrky:
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv
na finanční situaci Obce.
Zpracovala: Ing. Ivana Šrámková, účetní
V Seči dne: 30.3.2018

Schválil:
...Chytrá v.r. ….
Ing.Helena Chytrá
starostka obce

