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Návrh Závěrečného účtu obce Libiš – r. 2021 
 
 Obec Libiš nechala přezkoumat hospodaření obce za r.2021 na základě ustanovení z.č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů  
a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),  Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem 
kontroly, a to ve dnech 13.09.2021 a 14.09.2021 a 14.03.2022. Výsledkem a zároveň součástí závěrečného účtu obce je 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš, IČ 00662241 za r.2021. Tato zpráva je uzavřena konstatováním, 
že při přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších  
předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).  
Návrh závěrečného účtu za r.2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš IČ: 00662241 
za rok 2021 a Výkazu Fin 2-12 M byl vyvěšen na úřední desce dne 02.06.2022. 
 
 Hospodaření obce Libiš  
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 : 
 SR UR Plnění k 31.12.2021 
Třída 1 – Daňové příjmy 43 306 000,00 43 652 554,00 47 501 511,50 
Třída 2 – Nedaňové příjmy 553 048,00 838 530,42 896 456,58 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 202 000,00 202 000,00 
Třída 4 – Přijaté transfery 685 800,00 5 629 205,14 5 787 979,35 
Příjmy celkem 44 544 848,00 50 322 289,56 54 387 947,43 
Třída 5 – Běžné výdaje 39 013 695,00 42 280 240,50 28 604 941,05 
Třída 6 – Kapitálové výdaje 12 435 933,00 17 717 341,00 8 643 739,77 
Výdaje celkem 51 449 628,00 59 997 581,50 37 248 680,82 
Saldo: Příjmy – výdaje -6 904 780,00 -9 675 291,94 17 139 266,61 
Třída 8 – financování  

Přijaté úvěry a půjčky 0,00 1 400 000,00 0,00 
Splátky úvěrů -1 599 996,00 -1 599 996,00 -1 553 337,98 
Prostředky minulých let 8 504 776,00 9 874 647,32 -15 593 244,25 
Oper. z peněž.účtů org. bez  
char. P a V 

0,00 0,00 6 675,00 

Nepřevedené částky  
vyrovnávající schodek 

0,00 640,62 640,62 

Financování celkem 6 904 780,00 9 675 291,94 -17 139 266,61 
Přebytek (-), ztráta (+)    

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby  
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 M) a na www.libis.cz v sekci Rozpočet – 
Rozklikávací rozpočet. 
U daňových příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem došlo ke zvýšení, důvodem byl vyšší příjem daní. 
U nedaňových příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem došlo k překročení, některé příjmy nebyly naplněny, jiné 
byly překročeny (např. příjmy z vypořádání příspěvků a dotací: vratka nespotřebované dotace TJ Sokol Libiš, z.s., SH 
SDH Libiš, finanční vypořádání dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů, ..).  
Kapitálové příjmy v porovnání se schváleným rozpočtem došlo k překročení. Důvodem byly přijaté dary na pořízení 
dlouhodobého majetku a prodej pozemku. 
Přijaté transfery  - na těchto položkách se účtují transfery. Ty byly v porovnání se schváleným rozpočtem vyšší  – viz.  
str. 9 – Transfery. Dále se zde účtují převody z vlastních fondů a převody z rozpočtových účtů. 
Běžné výdaje byly v porovnání se schváleným rozpočtem nižší, některé položky nebyly zcela naplněny, jiné byly 
překročeny popř. doplněny. Výše běžných výdajů je rovněž ovlivněna převody z vlastních fondů a převody 
z rozpočtových účtů.  
Kapitálové výdaje byly v porovnání se schváleným rozpočtem nižší, některé položky nebyly zcela naplněny, jiné byly 
překročeny popř. doplněny.  

http://www.libis.cz/
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Financování zahrnuje v roce 2021, splátky úvěrů ve výši 1.553.337,98 Kč (ty jsou oproti schválenému rozpočtu nižší, 
důvodem byly nedostatečné prostředky na účtu k 31.12.2021), použité finanční prostředky z minulých let, operace 
z peněžních účtů organizace bez charakteru příjmů a výdajů a nepřevedené částky vyrovnávající schodek.  
Splátky úvěrů byly na základě smluv uzavřených v roce 2016: 
1. Smlouva o úvěru č.99015305871 dne 25.7.2016 na částku 6 000 000,00 Kč na akci: „Výstavba hasičské zbrojnice 
v obci Libiš“, splátky do 31.07.2022; 
2. Smlouva o úvěru č.99015305897 dne 25.7.2016 na částku 2 000 000,00 Kč na akci: „Oprava stávající komunikace  
ul. Jiskrova“, splátky do 31.07.2022. 
Obec Libiš uzavřela v roce 2021 novou smlouvu o úvěru, z které nebylo v r.2021 čerpáno.  
3. Smlouva o úvěru č.99029641280 ze dne 9.11.2021 na částku 10 000 000,00 Kč na akci: spolufinancování projektu: 
„Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“, splátky do 31.8.2026.  

 
Výsledek hospodaření 

K 31.12.2021 skončilo hospodaření obce Libiš převahou příjmů nad výdaji ve výši  17 139 266,61 Kč. 
Od 1.1.2010, kdy došlo ke změně účetnictví ÚSC, obec tvoří výsledek hospodaření.  
K 31.12.2021 obec vykazovala výsledek hospodaření (před zdaněním) v celkové hodnotě 15 791 238,26 Kč. Ten je 
složen z výsledku hospodaření z hlavní činnosti (15 357 997,81 Kč) a z výsledku hospodaření z hospodářské činnosti 
 (433 240,45 Kč). Výsledek hospodaření (po zdanění) je v celkové hodnotě 15 576 488,26 Kč. Ten je složen z výsledku 
hospodaření z hlavní činnosti (15 242 373,31 Kč) a z výsledku hospodaření z hospodářské činnosti (334 114,95 Kč).  
Výsledek hospodaření minulých let (od r.2010) je k 31.12.2021 ve výši 93 900 707,46 Kč. (Viz. Výkaz zisku a ztráty  
a Rozvaha k 31.12.2021, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu.) 
Účetní závěrku za rok 2021 Zastupitelstvo obce Libiš schválilo na 25. zasedání dne 21.03.2022.  
 

Finanční prostředky 
Obec vykazovala k 1.1.2021 tyto finanční prostředky: 
peněžní fondy : DEZA                   24 052,85 Kč 
            : sociální fond                  34 569,42 Kč 
ZBÚ v celkové výši            25 418 476,64 Kč 
hospodářská činnost                                  711 723,75 Kč 
úvěrový účet v celkové výši                   2 533 347,00 Kč               
 

Obec vykazovala k 31.12.2021 tyto finanční prostředky: 
peněžní fondy : DEZA                   23 335,24 Kč 
            : sociální fond                  55 783,49 Kč 
ZBÚ v celkové výši            40 991 224,43 Kč 
hospodářská činnost                               1 026 825,05 Kč  
úvěrový účet v celkové výši                      980 009,02 Kč               
 

 
Peněžní fondy obce  

DEZA – fond byl zřízen v březnu r.2003, kdy agentura DEZA (Ředitelství pro rozvoj a spolupráci, které je součástí 
Ministerstva zahraničních věcí Švýcarska) poskytla půjčku registrovaným malým podnikům a drobným živnostníkům 
v obci Libiš, kteří byli v r.2002 postiženi povodní, a to na obnovení jejich činnosti. Půjčka byla splácena obci a obec se 
zavázala použít prostředky ze splacených půjček pouze na podporu sociálních zařízení. Poskytnutá půjčka byla v celkové 
výši 1 809 500,00 Kč a byla k 31.12.2014 obci splacena.  
Od 15. dubna 2008 je zůstatek úvěru úročen. Výše úroků podle stavu ke dni 15. dubna následujícího roku sdělil věřitel 
dlužníkovi v termínu nejpozději 30. dubna daného roku. V roce 2016 již úroky vyměřeny nebyly, důvodem je splacení 
všech půjček v r.2014. Neuhrazené úroky jsou k 31.12.2021 v celkové výši 700,00 Kč, jsou vedeny na pohledávkách  
a jsou k nim vytvořeny opravné položky. Celková výše úroků uhrazených k 31.12.2021 (tj. za roky 2009 – 2021) byla 
73 233,40 Kč. Peněžní prostředky z tohoto fondu nebyly v roce 2021 použity.  
SOCIÁLNÍ FOND – obec zřídila k 01.01.2007 Sociální fond obce Libiš, z kterého přispívá zaměstnancům  
na stravné, na penzijní připojištění, na kulturní potřeby a na zdravotní masáže. Zastupitelstvo obce Libiš schválilo na 
svém  
14. zasedání dne 14.12.2020, Usnesením č. 8/14/2020 finanční příděl do Sociálního fondu obce Libiš pro rok 2021 ve 
výši 140 000,00 Kč (odesláno  dne 09.02.2021/ČSOB 32). K 31.12.2021 Obec Libiš přispěla ze sociálního fondu na 
stravné zaměstnancům finanční částkou 27 048,00 Kč, na penzijní připojištění finanční částkou 60 000,00 Kč, na masáže 
finanční částkou 10 350,00 Kč a na vitamíny částkou 18 808,00 Kč. Zůstatek stravenek k 31.12.2021 byl 1 000 ks 
v celkové hodnotě 80 000,00 Kč (80,00 Kč/stravenka). 

 
Omezení vlastnických práv :  
a/ Zástavní právo 

Obec Libiš má k 31.12.2021 zástavní právo :  
-  ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, IČO:66002222, se sídlem Staroměstské nám. 6,  
110 15 Praha 1 na částku 1 200 000,00 Kč k budově č.p. 655 se stavební parcelou č.1581 o výměře 149 m² v Libiši 
ul.Štechova, zapsány na LV č.10001 pro k.ú. Libiš obec Libiš u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Mělník, na dobu 20 let, tj. do 29.08.2023 (viz. inventura pozemků ke dni 31.12.2021– založena na OÚ Libiš). 
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b/ Věcná břemena 

Obec Libiš má k 31.12.2021 zřízena věcná břemena k pozemkům zapsaným na LV č.10001 a 4299  pro k.ú. Libiš obec 
Libiš u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník oceněných celkem na 3 970 843,00 Kč 
(LV 10001 = 3 935 446,00 Kč + majetek svěřený do správy na LV 4299 = 35 397,00 Kč) - viz. inventura pozemků ke dni 
31.12.2021 – založena na OÚ Libiš. 
 

 
Majetek obce 

Obec Libiš vlastnila k 31.12.2021 majetek v celkové (brutto) hodnotě 363 390 094,54 Kč. Jedná se o majetek dlouhodobý 
hmotný, dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý finanční v hodnotě 352 807 447,42 Kč,  majetek svěřený do správy 
v hodnotě 6 127 883,70 Kč, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 4 295 038,91 Kč a drobný 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vedený v podrozvahové evidenci v hodnotě 159 724,51 Kč (viz. inventura účtů 
k 31.12.2021 a rozvaha k 31.12.2021).  
 
Majetek obce Libiš k 31.12.2021 rozepsaný vč. odpisů: 
 BRUTTO KOREKCE NETTO 
dlouhodobý hmotný, dlouhodobý 
nehmotný a dlouhodobý finanční 
majetek 

352 807 447,42 90 299 785,00 262 507 662,42 

drobný dlouhodobý hmotný a 
nehmotný majetek 

4 295 038,91 4 295 038,91 0 

podrozvahová evidence  
– dr.dl.hm.a nehm. majetek 

159 724,51 -- -- 

majetek svěřený do správy  
v hodnotě 

6 127 883,70 -- 
(provádí ZŠ) 

-- 

 
V roce 2021 byly zařazeny do užívání stavby: osvětlení ul.Polní (v hodnotě 22 980,00 Kč), osvětlení BUS zastávek ul. 
Pražská (v hodnotě 11 490,00 Kč), dětské hřiště Ve Slatinách (v hodnotě 306 361,00 Kč), rozšíření kontejnerového stání 
v ul. Za Váhou  (v hodnotě 107 000,00 Kč), dopadová plocha pod fitness prvky ve Špičákově zahradě (v hodnotě 
93 411,03 Kč), chodník ul.Mělnická – Štechova – parkoviště u zdravotního střediska (v hodnotě 1 122 123,89 Kč). 
V roce 2021 byly obci darovány stavby: vodovodní řad v ul.Luční a ul.Za Tratí (v hodnotě 1 350 000,00 Kč), kanalizační 
řad v ul.Luční a ul.Za Tratí (v hodnotě 1 200 000,00 Kč). 
K 31.12.2021 má obec rozestavěné tyto stavby: ZŠ přístavba II. stupeň, ZŠ půdní vestavba – rozvoj odborného 
vzdělávání, komunikace: Za Váhou, Pod Silnicí, Za Kostelem, ČOV navýšení kapacity, Technické služby, Špičákova 
zahrada, rekonstrukce zastávky Libiš aut.st., kamerový systém, místo pro přecházení ul.Pražská, obytné lokality ul.Polní. 
K 31.12.2021 má obec dokončený nehmotný dlouhodobý majetek: PPO digitální plán. 
K 31.12.2021 má obec nedokončený nehmotný dlouhodobý majetek: nový územní plán. 
V roce 2021 obec Libiš prodala pozemek: část pozemku p.č. 837/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. a obci 
Libiš, okres Mělník o výměře 2 m2 za cenu 2 000,00 Kč. 
V roce 2021 obec Libiš nekoupila pozemky. 
V roce 2021 nebyly obci Libiš darovány pozemky. 
V roce 2021 obec Libiš provedla směnu pozemků: p.č.609/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 79 m²  a 
p.č.956/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1 211 m² za p.č.776/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 781 m². 
(Viz. Zápis z provedené inventarizace majetku budov, staveb, komunikací a pozemků obce Libiš k 31.12.2021.) 
 
 Majetek užívaný jinou osobou - dlouhodobá podmíněná pohledávka z důvodu úplatného užívání majetku jinou 
osobou 
Na základě Smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod mezi Obcí Libiš a Středočeskými 
vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. uzavřené dne 2.7.2013, obec přenechává SVASu k provozování 
Vodárenskou infrastrukturu do doby vkladu (prodloužení ul. Nová v hodnotě 333 069,10 Kč). Dodatkem č.1 k výše 
uvedené „Smlouvě“ uzavřeným dne 31.8.2021 obec přenechává SVASu k provozování Vodárenskou infrastrukturu  
do doby vkladu (Na Strouze v hodnotě 771 750,00 Kč, Vojtěšská v hodnotě 395 000,00 Kč, k pozemku p.č. 365/16 
v hodnotě 70 495,00 Kč, Luční a Za Tratí v hodnotě 1 200 000,00 Kč, Nová v hodnotě 75 845,00 Kč, U Zahrádek 
v hodnotě 226 352,00 Kč). Celková hodnota majetku k 31.12.2021 je 3 072 511,10 Kč.  
K 31.12.2021 vklad nebyl proveden.  
 
Na základě Smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace Libiš mezi Obcí Libiš a 
Středočeskými vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. uzavřené dne 30.11.2006, obec přenechává SVASu 
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k provozování Vodárenskou infrastrukturu do doby vkladu (kanalizace I.etapa + ČOV v hodnotě 23 313 418,00 Kč). 
Dodatkem č.1 k výše uvedené „Smlouvě“ uzavřeným dne 16.4.2011 obec přenechává SVASu k provozování 
Vodárenskou infrastrukturu do doby vkladu (kanalizace II. etapa v hodnotě 52 512 908,39 Kč).  Dodatkem č. 2 k výše 
uvedené „Smlouvě“ uzavřeným dne 25.9.2012 obec přenechává SVASu k provozování Vodárenskou infrastrukturu  
do doby vkladu (kanalizace Za Kralupkou v hodnotě 1 164 633,00 Kč). Dodatkem č.3 k výše uvedené „Smlouvě“ 
uzavřeným dne 31.8.2021 obec přenechává SVASu k provozování Vodárenskou infrastrukturu do doby vkladu  
(k pozemku p.č. 365/16 v hodnotě 69 572,00 Kč, B.Němcové  v hodnotě 2 072 400,00 Kč, Na Strouze v hodnotě  
800 750,00 Kč, Vojtěšská v hodnotě 350 000,00 Kč, Luční a Za Tratí v hodnotě 1 350 000,00 Kč).  
Celková hodnota majetku k 31.12.2021 je 81 633 681,39 Kč.  K 31.12.2021 vklad nebyl proveden.  
 

Majetek předaný k hospodaření  
Od obce Libiš má nemovitý majetek předaný k hospodaření k 31.12.2021 (zapsáno na LV č.4299 pro k.ú. Libiš obec 
Libiš u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník): 
- PO Základní škola Libiš, okres Mělník, a to budovu základní školy v ul. Školní č.p.180 v hodnotě 
6 086 550,70 Kč a pozemky: st.č. 186, p.č. 90/5 a p.č.90/6 v celkové hodnotě 41 333,00 Kč. 
Od obce Libiš má movitý majetek předaný k hospodaření k 31.12.2021: 

- PO Základní škola Libiš, okres Mělník a PO Mateřská škola – viz. přílohy zřizovací listiny. 
 

Majetek ve výpůjčce 
Od obce Libiš má majetek ve výpůjčce k 31.12.2021:  

- PO Mateřská škola Libiš, a to budovu mateřské školy v ul. Školní č.p.192 se st.p.č. 1641 o výměře 479 m2, budovu 
mateřské školy v ul. Školní č.p.113 se st.p.č. 113 o výměře 425 m2  a pozemky p.č.1010 o výměře 158 m2 a 283/12 
 o výměře 1 333 m2 , který vznikl sloučením pozemku p.č. 283/12 o výměře 1 311 m2 a 283/44 o výměře 22 m2 – viz. 
příloha ke zřizovací listině Mateřské školy Libiš – Smlouva o výpůjčce ze dne 6.9.2006, Dodatek č.1 ze dne 1.8.2013 a 
Dodatek č.2 ze dne 21.12.2020 – na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu existence příspěvkové organizace. 
 

- P.Svoboda, a to pozemky o celkové výměře 4 171 m2 – trvalý travní porost (p.č. 737/1 o výměře 225 m2,  
p.č. 737/5 o výměře 367 m2, p.č. 737/6 o výměře 421 m2, p.č. 737/7 o výměře 727 m2, p.č. 739/1 o výměře 2 419 m2)   
a vodní plocha (p.č. 737/8 o výměře 12 m2) v k.ú. a obci Libiš, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č.10001 na dobu 
neurčitou. 
 
Obec Libiš má majetek ve výpůjčce k 31.12.2021: 

- od TJ Sokol Libiš – celou stavbu garáže o výměře 82 m², část st.p.č.531 v katastrálním území Libiš jako parkovací 
plochu a část p.p.č.100/26 o výměře 50 m2 v katastrálním území Libiš jako sklad posypových materiálů – viz. Smlouva    
o výpůjčce ze dne 29.2.2016 a Dodatek č.1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 22.12.2020 – na dobu určitou od 01.01.2021  
do 31.12.2022. 

 
 Cenné papíry 
Obec Libiš k 31.12.2021 je vlastníkem dvou „Hromadných akcií na jméno – Obec Libiš, IČO : 00662241 o celkové 
hodnotě 11 392 000,00 Kč“. Obec Libiš je akcionářem společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., se sídlem Kladno 4,  
U vodojemu 3085, PSČ 272 80. 
 

Pohledávky 
a/ Dlouhodobé pohledávky 

Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé pohledávky v celkové (brutto)hodnotě 500 700,00 Kč. 
Vzhledem k vytvořeným opravným položkám v celkové hodnotě 700,00 Kč je ve výkazu Rozvaha k 31.12.2021 celková 
hodnota pohledávek (netto) 500 000,00 Kč. 
Jedná se o tyto pohledávky: 
1/ Ostatní dlouhodobé pohledávky 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 ostatní dlouhodobé pohledávky v celkové (brutto) hodnotě 700,00 Kč. Byly 
vytvořeny opravné položky v celkové hodnotě 700,00 Kč (z hlavní činnosti 700,00 Kč). Z tohoto důvodu ve výkazu 
Rozvaha k 31.12.2021 je celková hodnota u ostatních dlouhodobých pohledávek (netto) ve výši 0,00 Kč. 
z hlavní činnosti:    DEZA – úroky z půjčky         700,00 Kč 
     celkem:                        700,00 Kč 
 
2/ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery v celkové (brutto) hodnotě 500 000,00 
Kč. Nebyly vytvořeny opravné položky. Ve výkazu Rozvaha k 31.12.2021 je celková hodnota u dlouhodobých 
poskytnutých záloh na transfery (netto) ve výši 500 000,00 Kč. 
z hlavní činnosti:  TJ Sokol Libiš z.s.- IN dotace č.2/2020           500 000,00 Kč 
   celkem:       500 000,00 Kč 



 
 

5 
 

 
 
 

b/ Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky pro obec Libiš 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky v celkové hodnotě 11 970 402,47 Kč. 
Jedná se o dotaci z MMR na Půdní vestavbu – Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš ve výši 
10 256 066,88 Kč a dotaci z MŽP na Revitalizaci Špičákovy zahrady v obci Libiš ve výši 1 714 335,59 Kč. 
 

c/ Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva v celkové hodnotě 10 000 000,00 Kč. 
Jedná se o úvěr ve výši 10 000 000,00 Kč na akci: spolufinancování projektu: „Půdní vestavba – Rozvoj odborného 
vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“. 
 

d/ Krátkodobé pohledávky 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 krátkodobé pohledávky v celkové (brutto) hodnotě 12 592 396,94 Kč. 
Vzhledem k vytvořeným opravným položkám v celkové hodnotě 168 464,16 Kč je ve výkazu Rozvaha k 31.12.2021 
celková (netto) hodnota pohledávek 12 423 932,78 Kč. 
Jedná se o tyto pohledávky: 

- odběratelé:  
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 pohledávky za odběrateli v celkové (brutto) hodnotě 165 974,98 Kč. 
z hlavní činnosti:  pronájem pozemků              8 671,00 Kč 
    pronájem ostatních nemovitostí                        6 000,00 Kč 
    pronájem sloupů veřejného osvětlení        800,00 Kč 
    pronájem movitých věcí      4 668,18 Kč 
    z věcných břemen           12 100,00 Kč 
    celkem                                32 239,18 Kč 
z hospodářské činnosti: pohledávky z nájmů - byty                           129 234,80 Kč 
    pohledávky z nájmů – nebyty                              4 501,00 Kč 
    celkem                 133 735,80 Kč 
U pohledávek za odběrateli byly vytvořeny opravné položky v celkové hodnotě 68 915,40 Kč 
(z hlavní činnosti 10 342,00 Kč + z hospodářské činnosti 58 573,40 Kč). 
Z tohoto důvodu ve výkazu Rozvaha k 31.12.2021 je celková hodnota pohledávek (netto) ve výši 97 059,58 Kč. 
 

- krátkodobé poskytnuté zálohy: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 krátkodobé poskytnuté zálohy v celkové (brutto i netto) hodnotě 561 039,60 Kč. 
z hlavní činnosti: zálohy – školení       1 490,00 Kč 
   zálohy - plyn            15 330,00 Kč 
   zálohy – el. energie                     376 400,00 Kč 
   zálohy – publikace                             3 193,00 Kč 
   zálohy – vodné                                             4 440,00 Kč 
   celkem                              400 853,00 Kč 
z hospodářské činnosti: zálohy – el. energie                                          22 283,96 Kč 
   zálohy – vodné        126 533,65 Kč  
   zálohy – plyn        11 368,99 Kč 
                                      celkem                   160 186,60 Kč 
Dohadné položky byly ve výši 0,00 Kč. 
 
 - jiné  pohledávky z hlavní činnosti:  
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 jiné pohledávky z hlavní činnosti v celkové (brutto) hodnotě 200 798,32 Kč. 
z hlavní činnosti: místní poplatek - odpad                                165 608,32 Kč 
   místní poplatek – psi                                              10 140,00 Kč 
   náklady řízení (z přestupkové komise)                                  3 000,00 Kč 
   pokuty (z přestupkové komise)                                 22 050,00 Kč 
   celkem:                      200 798,32 Kč 
U jiných pohledávek z hlavní činnosti byly vytvořeny opravné položky v celkové hodnotě 99 548,76 Kč. 
Z tohoto důvodu ve výkazu Rozvaha k 31.12.2021 je celková hodnota pohledávek (netto) ve výši 101 249,56 Kč. 
 

- pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:  
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi v celkové (brutto i netto) 
hodnotě 2 826 772,92 Kč. 
z hlavní činnosti:       dotace – volby do PS PČR                       13 424,00 Kč 
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           dotace Protipovodňová opatření Libiš    2 813 348,92 Kč 
           celkem:                                2 826 772,92 Kč 
Dohadné položky byly ve výši 0,00 Kč. 
 

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 poskytnuté zálohy na transfery v celkové (brutto i netto) hodnotě 5 026 253,81 Kč. 
z hlavní činnosti:  TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.1/2021                                        1 360 000,00 Kč 
   TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.2/2021                                           540 000,00 Kč 
   Charita Neratovice – NI dotace 3/2021                                            550 000,00 Kč 
   DKE Neratovice – NI dotace č.4/2021                              100 000,00 Kč 

Nuovodent Mělník, s.r.o. – NI dotace č.5/2021                              56 200,00 Kč 
   SH ČMS SDH Libiš – NI dotace 6/2021                                                   788 425,00 Kč 
   ČZS, ZO – NI dotace 7/2021                                                  35 000,00 Kč 
   ČSV, o.s. ZO – NI dotace č. 8/2021                  10 000,00 Kč 
   Junák-český skaut, přístav Neratovice, z.s. – NI dotace č.9/2021               30 000,00 Kč 
   Myslivecké sdružení Obříství – Libiš, z.s. – NI dotace č. 10/2021             40 000,00 Kč 
   Myslivecké sdružení Obříství – Libiš, z.s. – NI dotace č. 10/2021-Dč.1   40 000,00 Kč 
   Maltézská pomoc, o.p.s. – NI dotace č. 11/2021                   5 000,00 Kč 
   Střelci, z.s. – NI dotace č. 12/2021                              10 000,00 Kč 
   Hospic Tempus, z.s. – NI dotace č.15/2021      10 000,00 Kč 
   Spolek přátel tradičního jazzu a swingu, z.s. – NI dotace č. 16/2021         10 000,00 Kč 
   TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.17/2021                                           150 000,00 Kč 
   TJ Sokol Libiš z.s.- IN dotace č.18/2021                                           900 000,00 Kč 
   TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.19/2021                                           200 000,00 Kč 
   ARRIVA Ropid (č.348)                                     173 074,60 Kč 

ČSAD Stř.Č. Ropid ( č.473)                                                                        18 554,21 Kč 
celkem                                       5 026 253,81 Kč 

z hospodářské činnosti:                                     0,00 Kč 
Dohadné položky byly ve výši 0,00 Kč. 
 

- dohadné účty aktivní: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dohadné účty aktivní v celkové (brutto i netto) hodnotě 3 622 630,78 Kč. 
Jedná se o výnosy r.2021, které obec obdrží v r.2022: 
z hlavní činnosti:    výnos za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM a.s.   73 478,00 Kč 
        dotace ZŠ půdní vestavba- napsat správný název           3 549 152,78 Kč 
        celkem                3 622 630,78 Kč 
z hospodářské činnosti:                   0,00 Kč 
Dohadné položky byly ve výši 0,00 Kč. 
 

- ostatní krátkodobé pohledávky: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 ostatní krátkodobé pohledávky v celkové (brutto i netto) hodnotě 188 926,53 Kč. 
z hlavní činnosti:                                0,00 Kč 
z hospodářské činnosti: ostatní pohledávky (za služby) – bytové prostory                                162 548,00 Kč  

ostatní pohledávky (za služby) – nebytové prostory                  26 378,53 Kč 
celkem               188 926,53 Kč  

Dohadné položky byly ve výši 0,00 Kč. 
  
 Zásoby 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 zásoby v celkové (brutto i netto) hodnotě 125 418,61 Kč.  
Jedná se o tyto zásoby: 
z hlavní činnosti: 
- materiál na skladě – posypová sůl                               2 321,75 Kč 
- zboží na skladě -  hrnky Libiš                                        25 010,00 Kč 
                               čísla popisná                                           39 565,86 Kč 

     kniha Vejdi, poutníče                                                  19 800,00 Kč 
     Neratovice a okolí                                            440,00 Kč 
     soc. komise – zlatíčka                                         34 530,00 Kč 
     soc. komise – knihy                                                1 001,00 Kč 
     soc. komise – pozvánky                                440,00 Kč 
     soc. komise – blahopřání                                                               2 310,00 Kč 
    celkem                                      123 096,86 Kč 
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       celkem z hlavní činnosti                                    125 418,61 Kč  
z hospodářské činnosti:                                                  0,00 Kč 
Dohadné položky byly ve výši 0,00 Kč. 
 
 Závazky 

a/ Dlouhodobé závazky 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé závazky v celkové hodnotě 3 793 357,94 Kč. 
Jedná se o tyto závazky: 

- dlouhodobé úvěry: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé závazky - úvěry v celkové hodnotě 980 009,02 Kč.  
z hlavní činnosti: úvěr na stavbu hasičské zbrojnice                     746 658,02 Kč 
     úvěr na opravu komunikace ul. Jiskrova                     233 351,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                              0,00 Kč 

 
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 

Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery v celkové hodnotě 2 813 348,92 Kč.  
z hlavní činnosti: dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – Protipovodňová opatření Libiš 2 813 348,92 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                                           0,00 Kč 

 
b/ Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl.majetku 

Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé podmíněné závazky v celkové hodnotě 4 899 048,00 Kč. 
Jedná se o Kupní smlouvu se společností I-TEC Czech, spol. s r.o. na pracovní stroj samojízdný. 
 
 

c/ Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 dlouhodobé podmíněné závazky v celkové hodnotě 200 881,78 Kč. 
Jedná se o sdružené finanční prostředky na protipovodňovou ochranu (Spolana a.s., Libiš, Neratovice). 
 
 d/ Krátkodobé závazky 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 krátkodobé závazky v celkové hodnotě 8 324 020,77 Kč.  
Jedná se o tyto závazky: 

- dodavatelé: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky za dodavateli v celkové hodnotě 1 044 207,21 Kč.  
z hlavní činnosti:                                983 570,74 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                60 636,47 Kč 
 

- krátkodobé přijaté zálohy: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 krátkodobé přijaté zálohy v celkové hodnotě 269 302,16 Kč.  
z hlavní činnosti:                          0,00 Kč 
z hospodářské činnosti: přijaté zálohy (za služby) – bytové prostory         262 660,84 Kč 
   přijaté zálohy (za služby) – nebytové prostory             6 641,32 Kč 
   celkem                          269 302,16 Kč 
 

- za zaměstnanci: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky za zaměstnanci v celkové hodnotě 411 466,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                      411 466,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                                  0,00 Kč 
 

- jiné závazky vůči zaměstnancům: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 jiné závazky vůči zaměstnancům v celkové hodnotě 380,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                       380,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                                       0,00 Kč 
 

- sociální zabezpečení: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky - zúčtování s institucemi SZ v celkové hodnotě  112 002,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                                   112 002,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                                 0,00 Kč 
 

- zdravotní pojištění: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky - zúčtování s institucemi ZP v celkové hodnotě  61 993,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                                     61 993,00 Kč 
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z hospodářské činnosti:                                                                 0,00 Kč 
 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky – jiné přímé daně  (daň srážková a zálohová) v celkové  
hodnotě  54 086,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                                  54 086,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                             0,00 Kč 
 

- daň přidané hodnoty: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky – daň z přidané hodnoty v celkové hodnotě  21 675,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                                    3 049,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                    21 960,00 Kč 
DPH za 11/2021 nadměrný odpočet      -3 334,00 Kč 
 

- výdaje příštích období: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky – výdaje z příštích období v celkové hodnotě 4 210,00 Kč.  
z hlavní činnosti:                                           4 210,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                  0,00 Kč 

 
- výnosy příštích období: 

Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky – výnosy z příštích období v celkové hodnotě  335 765,00 Kč.  
z hlavní činnosti: MP – odpad                                                                                         1 200,00 Kč 

   pronájem pozemků          590,00 Kč 
   hrobová místa                 49 510,00 Kč 
   pronájem VO           242,00 Kč 

    dohadná položka daně z příjmů právnických osob za obec                  121 790,00 Kč 
   celkem                             173 332,00 Kč 

z hospodářské činnosti: dohadná položka daně z příjmů právnických osob za obec       162 433,00 Kč                                                                        
 

- dohadné účty pasivní: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 závazky – dohadné účty pasivní v celkové hodnotě  5 922 423,81 Kč.  
z hlavní činnosti: plyn                      15 330,00 Kč 
     el. energie                 376 400,00 Kč 
     vodné                                      4 440,00 Kč 
     poskytnuté dotace               5 334 625,00 Kč 
(TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.2/2020: 500 000,00 Kč,  TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.1/2021: 1 360 000,00 Kč,  TJ 
Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.2/2021: 540 000,00 Kč, Charita Neratovice – NI dotace 3/2021:  550 000,00 Kč,  DKE 
Neratovice – NI dotace č.4/2021: 100 000,00 Kč, Nuovodent Mělník, s.r.o. – NI dotace č.5/2021:56 200,00 Kč, SH ČMS 
SDH Libiš – NI dotace 6/2021: 788 425,00 Kč,  ČZS, ZO – NI dotace 7/2021: 35 000,00 Kč, ČSV, o.s. ZO – NI dotace č. 
8/2021: 10 000,00 Kč, Junák-český skaut, přístav Neratovice, z.s. – NI dotace č.9/2021: 30 000,00 Kč,  Myslivecké 
sdružení Obříství – Libiš, z.s. – NI dotace č. 10/2021: 40 000,00 Kč, Myslivecké sdružení Obříství – Libiš, z.s. – NI 
dotace č. 10/2021-Dč.1: 40 000,00 Kč, Maltézská pomoc, o.p.s. – NI dotace č. 11/2021: 5 000,00 Kč, Střelci, z.s. – NI 
dotace č. 12/2021:  10 000,00 Kč, Hospic Tempus, z.s. – NI dotace č.15/2021: 10 000,00 Kč, Spolek přátel tradičního 
jazzu a swingu, z.s. – NI dotace č. 16/2021: 10 000,00 Kč, TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.17/2021: 150 000,00 Kč, TJ 
Sokol Libiš z.s.- IN dotace č.18/2021: 900 000,00 Kč, TJ Sokol Libiš z.s.- NI dotace č.19/2021:  200 000,00 Kč.) 
     Ropid autobusy + ČSAD               191 628,81 Kč 
       celkem                         5 922 423,81 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                         0,00 Kč 
 

- ostatní krátkodobé závazky: 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 ostatní krátkodobé závazky v celkové hodnotě  86 510,59 Kč.  
z hlavní činnosti: ostatní závazky        30 640,62 Kč 

   mylná platba         42 339,97 Kč 
   penzijní pojištění             5 000,00 Kč 

      celkem         77 980,59 Kč 
z hospodářské činnosti:                                                        8 530,00 Kč 
 
 Ceniny 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 ceniny v celkové (brutto i netto) hodnotě 80 152,00 Kč.  
Jedná se o tyto ceniny: 
z hlavní činnosti: stravenky          1 000 ks v hodnotě    80 000,00 Kč 
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známky                             8 ks v hodnotě         152,00 Kč 
   celkem                                                         80 152,00 Kč 
z hospodářské činnosti:                                           0,00 Kč 
  
 Peníze na cestě 
Obec Libiš vykazovala k 31.12.2021 peníze na cestě v celkové (brutto i netto) hodnotě 771,01 Kč.  
z hlavní činnosti:        -2 772 705,50 Kč 
z hospodářské činnosti:                                 2 773 476,51 Kč 
celkem                                                         771,01 Kč 

 
Půjčky 

Obec Libiš neposkytla v roce 2021 žádnou půjčku. 
 

Transfery - příspěvky, dotace, peněžité a věcné dary   
Příspěvky 
Obec Libiš poskytla v roce 2021 tyto příspěvky: 
… 1 650 000,00 Kč      ……. PO MŠ Libiš vč. ponechané úplaty za vzdělávání; 
… 1 520 000,00 Kč     …….  PO ZŠ Libiš, okres Mělník; 
…       1 139,20 Kč      …….  SMO VKM ; 
…     10 000,00 Kč      ……   MAS Nad Prahou o.p.s. 
 
Obec Libiš k 31.12.2021 neobdržela příspěvek od ÚP ČR v rámci veřejně prospěšných prací. 
 

Dary 
Obec Libiš poskytla v roce 2021 tyto finanční dary: 
…        3 000,00 Kč      …….  Knihovna města Mladá Boleslav; 
…      26 000,00 Kč       …….  J. Gombášové na péči o postižené dítě; 
…      26 000,00 Kč            …….  M. Hausmanové na péči o postižené dítě; 
…      26 000,00 Kč            …….  A.Havlíkové na péči o postižené dítě; 
…      70 000,00 Kč      …….  SH ČMS – SDH Mikulčice; 
…      10 000,00 Kč      …….  Linka bezpečí, z.s.  
 
Obec Libiš v roce 2021 poskytla a zakoupila další věcné dary v rámci akcí pořádaných obcí (vítání nových občánků,   
blahopřání jubilantům – seniorům, odměny v soutěžích, materiální pomoc po tornádu v Mikulčicích, respirátory, …) 
v celkové hodnotě 216 938,63 Kč.  
 
Obec Libiš obdržela v roce 2021 tyto  dary: 
…      18 494,00 Kč      …….  finanční dar od SPOLANY s.r.o. na nákup 4 kusů stromů pro obec Libiš; 
…    100 000,00 Kč      …….  finanční dar od ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – použit na pořízení herních prvků a 
vybudování oplocení v rámci akce: “Provedení dětského hřiště v ul. Ve Slatinách, Libiš“; 
…    100 000,00 Kč      …….  finanční dar od UNIPETROL RPA s.r.o. – použit na pořízení herních prvků v rámci 
akce: “Provedení dětského hřiště v ul. Ve Slatinách, Libiš“; 
… materiální dar od SPOLANY s.r.o. – Cisternovou automobilovou stříkačku – CAS 40. 
 
Dotace 
Obec Libiš poskytla v roce 2021 tyto dotace: 
…   1 360 000,00 Kč   .……  TJ Sokol Libiš z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.01/2021); 
…      540 000,00 Kč   .……  TJ Sokol Libiš z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.02/2021); 
…      550 000,00 Kč   .…… Charita Neratovice (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.03/2021); 
…      100 000,00 Kč   …….  Dům kněžny Emmy Neratovice (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.04/2021); 
…        56 200,00 Kč   .……  Nuovodent Mělník, s.r.o. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.05/2021); 
…      788 425,00 Kč   .……  SH ČMS SDH Libiš (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.6/2021); 
…        35 000,00 Kč   .……  ČZS ZO v Libiši, z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.07/2021); 
…        10 000,00 Kč   .……  Český svaz včelařů, o.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.8/2021); 
…        30 000,00 Kč   .……  JUNÁK – český skaut, přístav Neratovice z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní 
smlouva č.9/2021); 
…        40 000,00 Kč   .……  Myslivecké sdružení Obříství-Libiš, z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva 
č.10/2021); 
…        40 000,00 Kč   .……  Myslivecké sdružení Obříství-Libiš, z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva 
č.10/2021 Dodatek č.1); 
…         5 000,00 Kč   .……  Maltézská pomoc, o.p.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.11/2021); 



 
 

10 
 

…        10 000,00 Kč   .……  Střelci Libiš, z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.12/2021); 
…        20 000,00 Kč   .……  Jaromír Douša (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.13/2021); 
…        12 000,00 Kč   …….  Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv (neinvestiční 
dotace č.14/2021 – bez vyúčtování, v roce 2011 uzavřena Smlouva o spolupráci ev.č. SoS-33/2011 a dne 21.9.2015 
uzavřen Dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě); 
…        10 000,00 Kč   .……  HOSPIC TEMPUS, z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.15/2021); 
…        10 000,00 Kč   .……  Spolek přátel tradičního jazzu a swingu z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva 
č.16/2021); 
…      150 000,00 Kč   .……  TJ Sokol Libiš z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.17/2021); 
…      900 000,00 Kč   .……  TJ Sokol Libiš z.s. (IN účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.18/2021); 
…      200 000,00 Kč   .……  TJ Sokol Libiš z.s. (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.19/2021); 
 
Obec Libiš v roce 2021 přijala nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých dotací: 
…        20 000,00 Kč   .……  Jaromír Douša (NI účelová dotace, Veřejnoprávní smlouva č.13/2021) – akce se 
neuskutečnila. 
…  18 930,00 Kč …….. od TJ Sokol Libiš, z.s. vratku nespotřebované dotace č.3/2020; 
…  87 555,24 Kč …….. od TJ Sokol Libiš, z.s. vratku nespotřebované dotace č.1/2020; 
… 106 500,00 Kč …….. od SH ČMS SDH Libiš vratku nespotřebované dotace č.7/2020. 
 
Obec Libiš obdržela v roce 2021 tyto dotace: 
…      31 000,00 Kč – z KÚ Střed. kraje - NI dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do PS PČR, 
doplatek dotace ve výši 13 424,00 Kč nebyl do konce toku 2021 obcí obdržen; 
…    437 165,22 Kč – z MF ČR prostřednictvím Střed. kraje – kompenzační bonus určený ke zmírnění negativních 
dopadů daňových příjmů obcí, tato dotace nepodléhá vyúčtování; 
…            466 800,00 Kč – z KÚ Stř. kraje – fin. prostředky na státní správu, tato dotace nepodléhá vyúčtování; 
…    298 160,00 Kč – průtokový transfer MŠ -MŠMT – dotace na projekt s názvem „Vzdělávání s Ajtíkem“, s reg.č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019623“ – Podpora škol formou projektu Šablony III.; 
…    362 731,00 Kč – průtokový transfer ZŠ – MŠMT – na projekt s názvem „ZŠ Libiš 80“, s reg.č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021987“ – Podpora škol formou projektu „Šablony III“; 
…    450 000,00 Kč – z MV  generálního ředitelství HZD ČR – na dopravní automobil pro J SDH Libiš; 
…    300 000,00 Kč – ze Stř. kraje - na dopravní automobil pro J SDH Libiš; 
… 2 813 348,92 Kč – z MŽP na Protipovodňová opatření pro obec Libiš 
…    150 000,00 Kč – ze Stř. kraje – navyšování kapacit mateřských a základních škol – Technická studie na 
zajištění včasné realizace přípravy Projektu Dostavba Základní školy Libiš; 
 Všechny transfery obdržené v roce 2021 byly použity na účel k tomu určený a jsou řádně vyúčtovány. 
 
 Finanční vypořádání minulých let 
Obec Libiš obdržela v roce 2021 finanční vypořádání ve výši 11 393,00 Kč - doplatek výdajů spojených s volbami  
do zastupitelstev krajů. 
 

Příspěvkové organizace 
Obec Libiš má dvě příspěvkové organizace. 

1. Základní škola Libiš, okres Mělník 
Obec Libiš, co by zřizovatel, poskytla v roce 2021 finanční NI příspěvek ve výši 1 520 000,00 Kč.  Příspěvek byl 
poskytnut ve dvou splátkách (dne 08.02.2021 ve výši 760 000,00 Kč a dne 04.06.2021 ve výši 760 000,00 Kč – viz. 
výpisy č.31, 131/2021 ČSOB). Tyto byly řádně vyúčtovány v účetních výkazech sestavených k 31.12.2021.  
Dle těchto výkazů ZŠ Libiš, okres Mělník k 31.12.2021 měla v rezervním fondu tvořeným ze zlepšeného výsledku 
hospodaření částku 95 830,66 Kč, v rezervním fondu z ostatních titulů částku  315 947,00 Kč, v investičním fondu (fondu 
reprodukce majetku) částku 275 422,55 Kč a ve fondu odměn částku 82 564,99 Kč a výsledek hospodaření v celkové výši 
63 307,00 Kč (z hlavní činnosti ve výši 0,00 Kč a z vedlejší (doplňkové) činnosti ve výši 63 307,00 Kč. Rada obce Libiš  
ke dni vyvěšení Návrhu závěrečného účtu obce Libiš za rok 2021 ještě neschválila účetní závěrku PO Mateřská škola 
Libiš za rok 2021. Informace o schválení účetní závěrky bude doplněna před schvalováním Závěrečného účtu obce Libiš 
za rok 2021.   
V roce 2017 obdržela škola 228 019,20 Kč – průtokový transfer ZŠ -MŠMT – dotace projekt s názvem „ZŠ Libiš 22“, 
s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006057“ – Podpora škol formou projektu šablony. Vyúčtováno k 11.09.2020, obec 
obdržela DS 04.01.2021 a odeslala Středočeskému kraji společně s vyúčtováním dotací obce za rok 2020. 
V roce 2018 obdržela škola 152 012,80 Kč – průtokový transfer ZŠ -MŠMT – dotace projekt s názvem „ZŠ Libiš 22“, 
s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006057“ – Podpora škol formou projektu šablony. Vyúčtováno k 11.09.2020, obec 
obdržela DS 04.01.2021 a odeslala Středočeskému kraji společně s vyúčtováním dotací obce za rok 2020. 
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V roce 2019 obdržela škola 707 796,00 Kč – průtokový transfer ZŠ – MŠMT – na projekt s názvem „ZŠ a ŠD Libiš 63“, 
s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015621“ – Podpora škol formou projektu „Šablony II“, který bude vyúčtován 
v následujících letech (v roce 2021 vyúčtování nebylo). 
V roce 2021 obdržela škola 362 731,00 Kč – průtokový transfer ZŠ – MŠMT – na projekt s názvem „ZŠ Libiš 80“, 
s reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021987“ – Podpora škol formou projektu „Šablony III“. Vyúčtování bude v roce 
2023. 
 
Fond odměn byl zřízen ředitelkou PO Základní škola Libiš, okres Mělník ke dni 31.12.2010. 
Doplňkovou činnost PO Základní škola Libiš, okres Mělník vykonává od 01.12.2008 (od vzniku živnostenského 
oprávnění, které má na hostinskou činnost a výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona). Doplňková činnost byla schválena Zastupitelstvem obce Libiš dne 26.05.2008 na 15. jednání schválením 
Dodatku č.2 Zřizovací listiny Základní školy Libiš, okres Mělník, jehož účinnost je od 01.09.2008. 
Rada obce Libiš schválila dne 24.4.2006 na svém 101. jednání  limit rezervního fondu ve výši 100 000,- Kč. 
Účetní výkazy jsou založeny na obecním úřadě. 
Rada obce Libiš na svém 54. jednání dne 10.05.2012 jmenovala na základě konaného konkursu novou ředitelku PO 
Základní škola Libiš, okres Mělník, a to s účinností od 1.srpna 2012 na období 6 let do 31.července 2018 a dne 
21.05.2018 Rada obce Libiš na 140. jednání Usnesením č. 7/140/2018 potvrdila stávající ředitelce pracovní poměr  
na dobu neurčitou. 
Dne 01.10.2020 zřizovatel započal veřejnosprávní kontrolu PO Základní škola Libiš, okres Mělník, kdy kontroloval 
období od 01.01.2019 do 31.12.2019. Kontrola byla zaměřena na řídící kontrolu prováděnou na příspěvkové organizaci 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a na účetnictví příspěvkové organizace. K 31.12.2020 kontrolní úkony 
byly ukončeny, ale nebyl předán a podepsán Protokol o kontrole provedené zřizovatelem u příspěvkové organizace vč, 
příloh. Ten byl podepsán 04.02.2021. Příspěvková organizace se dopustila porušení a byly zjištěny chyby a nedostatky, 
které nemají vliv na řídící kontrolu a na věrnost a poctivost účetnictví. Příspěvková organizace zaslala ve stanovené lhůtě 
nápravná opatření. Rada obce Libiš vzala na vědomí dne 01.03.2021 Usnesením č.5/99/2021. 
  
Dne 21.10.2021 zřizovatel započal veřejnosprávní kontrolu PO Základní škola Libiš, okres Mělník, kdy kontroloval 
období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kontrola byla zaměřena na řídící kontrolu prováděnou na příspěvkové organizaci 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a na účetnictví příspěvkové organizace a nebyla k 31.12.2021 
ukončena. 
 

2. Mateřská škola Libiš 
Obec Libiš, co by zřizovatel, poskytla v roce 2021 finanční NI příspěvek ve výši 1 650 000,00 Kč. NI příspěvek byl 
poskytnut ve dvou splátkách (dne 08.02.2021 ve výši 825 000,00 Kč, dne 04.06.2021 ve výši 825 000,00 Kč, viz. výpisy 
č.31,131/2021 ČSOB).  Dne 14.12.2020 zastupitelstvo obce na svém 14. jednání (při projednávání rozpočtu obce na rok 
2021) a na základě požadavku ředitelky MŠ Libiš, schválilo rozpuštění úplaty za vzdělávání do rozpočtu MŠ Libiš  
na provoz s tím, že bude dodáno vyúčtování vč. přesné výše vybrané úplaty za vzdělávání za r.2021. Úplata dle 
vyúčtování k 31.12.2021 činila 275 650,00 Kč. NI příspěvek byl řádně vyúčtován v účetních výkazech sestavených 
k 31.12.2021.  
Dle těchto výkazů MŠ Libiš k 31.12.2021  měla v rezervním fondu tvořeným ze zlepšeného výsledku hospodaření částku 
61 584,68 Kč, v rezervním fondu z ostatních titulů částku 175 160,00 Kč, v investičním fondu (fondu reprodukce a 
majetku) částku 98 776,60 Kč, ve fondu odměn částku 61 123,00 Kč a výsledek hospodaření ve výši 141 788,35 Kč. 
Rada obce Libiš ke dni vyvěšení Návrhu závěrečného účtu obce Libiš za rok 2021 ještě neschválila účetní závěrku PO 
Mateřská škola Libiš za rok 2021. Informace o schválení účetní závěrky bude doplněna před schvalováním Závěrečného 
účtu obce Libiš za rok 2021.   
V roce 2021 obdržela škola : 
… 298 160,00 Kč – průtokový transfer MŠ -MŠMT – dotace na projekt s názvem „Vzdělávání s Ajtíkem“, s reg.č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019623“ – Podpora škol formou projektu Šablony III. Vyúčtováno má být v roce 2023. 
 
Rada obce Libiš stanovila dne 04.04.2016 na svém 55. jednání  Usnesením č. 8/55/2016 limit rezervního fondu ve výši 
80 000,- Kč. Účetní výkazy jsou založeny na obecním úřadě. 
 
Dne 30.09.2020 zřizovatel započal veřejnosprávní kontrolu PO Mateřská škola Libiš, kdy kontroloval období  
od 01.01.2019 do 31.12.2019. Kontrola byla zaměřena na řídící kontrolu prováděnou na příspěvkové organizaci podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a na účetnictví příspěvkové organizace. K 31.12.2020 kontrolní úkony byly 
ukončeny, ale nebyl předán a podepsán Protokol o kontrole provedené zřizovatelem u příspěvkové organizace vč. příloh. 
Ten byl podepsán 08.02.2021. Příspěvková organizace se dopustila porušení a byly zjištěny chyby a nedostatky, které 
nemají vliv na řídící kontrolu a  
na věrnost a poctivost účetnictví. Příspěvková organizace zaslala ve stanovené lhůtě nápravná opatření. Rada obce Libiš 
vzala na vědomí dne 01.03.2021 Usnesením č.4/99/2021. 
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Dne 21.10.2021 zřizovatel započal veřejnosprávní kontrolu PO Mateřská škola Libiš, kdy kontroloval období  
od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kontrola byla zaměřena na řídící kontrolu prováděnou na příspěvkové organizaci podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a na účetnictví příspěvkové organizace. Příspěvková organizace se dopustila 
porušení a byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají vliv na řídící kontrolu a na věrnost a poctivost účetnictví. 
Příspěvková organizace zaslala ve stanovené lhůtě nápravná opatření. Radě obce Libiš nebylo k 31.12.2021 dáno  
na vědomí (bude dáno v následujícím roce). 
 
 Organizační složky 
Obec Libiš má dvě organizační složky: 
1. Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Libiš – zřizovací listina ze dne 03.01.1996,  
ve které obec Libiš s účinností od 10.01.1991 zřizuje rozhodnutím – vznikem samostatné obce ze dne 28.11.1990 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Libiš (na základě ustanovení § 68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, úplné znění č.91/95). Jednotka SDH Libiš k zajištění úkolů užívá majetek obce Libiš, který jí není dán 
do správy, může využívat i majetek jiných osob. Hospodaří jménem obce Libiš a není účetní jednotkou. 
 
2. Obecní knihovnu Libiš – zřízenu na základě Čestného prohlášení obce Libiš ze dne 10.03.2003  
a Řádu knihovny, dne 24.07.2003 bylo vydáno Ministerstvem kultury ČR Osvědčení o zápisu do evidence knihoven  
a přiděleno evidenční číslo: 5511/2003. Obecní knihovna Libiš užívá k zajištění své činnosti majetek obce Libiš, který jí 
není dán do správy. Obecní knihovna Libiš není samostatnou účetní jednotkou. 
 
 Hospodářská činnost 
Obec Libiš do 31.12.2007 nevykonávala hospodářskou činnost. Bytové a nebytové prostory spravovala firma Klokoč 
s.r.o., IČ 48950815 na základě „Smlouvy o vykonávání správy a údržby bytového fondu“ ze dne 04.08.2005, ve znění 
pozdějších dodatků. Hospodářský výsledek za každý rok byl zapracován v Přiznání k dani z příjmů právnických osob  
za obec Libiš. Od 01.01.2008 obec již vede hospodářskou činnost. O bytové i nebytové prostory se do 31.12.2020 starala 
firma Klokoč s.r.o., a to na základě Smlouvy o vykonávání správy a údržby bytového fondu ze dne 04.08.2005 a 
následných dodatků (č. 1 ze dne 21.01.2008 a č.2 ze dne 19.01.2011). S účinností od 01.01.2021  je uzavřena Příkazní 
smlouva o správě nemovitosti č.45121 P 001 se společností Koncept FAST s.r.o., Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov, IČ: 
45357811, DIČ: CZ45357811. 
 
Obec vykazovala k 1.1.2021  tyto finanční 
prostředky: 
běžný účet:               711 723,75 Kč 
pokladna:                           0,00 Kč 
výsledek hospodaření minulých let:   3 013 151,25 Kč 
hospodářský výsledek:                         354 449,26 Kč 
 

Obec vykazovala k 31.12.2021  tyto finanční  
prostředky: 
běžný účet:                 1 026 825,05 Kč 
pokladna:                                0,00 Kč 
výsledek hospodaření minulých let:  3 367 600,51 Kč 
hospodářský výsledek:                               334 114,95 Kč 
 

V roce 2021 byly z účtu hospodářské činnosti převedeny finanční prostředky ve výši  23 324,60 Kč  na účet hlavní 
činnosti na odvody DPH. 
 
Dne 21.03.2022 schválilo ZO Libiš na 25. jednání Usnesením č. 8/25/2022 hospodářský výsledek z hospodářské činnosti  
za rok 2021, který je k 31.12.2021 ve výši 334 114,95 Kč a jeho převedení na účet výsledku hospodaření předcházejících 
účetních období. 
 
  
  
Vypracovala: M.Mölzerová – ÚÚSC na úseku financování a rozpočtu 
Vyvěšeno:  v Libiši dne 02.06.2022 
Sňato: 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Libiš uplatnit písemně do 20.06.2022 do 17ti hodin nebo ústně  
při projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Libiš. 
 
Návrh závěrečného účtu obce Libiš za rok 2021 vč. Výkazu Fin 2-12 M, Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy a Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce LIBIŠ za rok 2021 v elektronické podobě je vyvěšen na www.libis.cz v sekci „úřední 
deska“ a  „rozpočet obce“, nahlédnout  do listinné podoby je možno na Obecním úřadu Libiš, Mělnická 579, Libiš v době 
úředních hodin. 

 

http://www.libis.cz/

