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Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2022  
 
Hodnoty jsou upraveny dle skutečnosti k 24.11.2021 s předpokládaným odhadem do konce r.2021,  
dále dle záloh, obdržených podkladů, uzavřených smluv,..; 
daně ( 1111, 1112, 1113, 1121, 1211) jsou stanoveny za použití kalkulačky daňových příjmů pro rok 2022  
ze stránek SMO ČR a průměrů daní obdržených v r.2021;   
daň (1122 placená obcí) není rozpočtována, bude dodána v průběhu roku rozpočtovým opatřením; 
NI dotace ze státního rozpočtu (4112) je rozpočtována dle r.2021, skutečná výše bude dodána rozpočtovým opatř.; 
daň ( 1511 z nemovitostí) je stanovena průměrem daní obdržených v r.2021 (obec má od  roku 2011 OZV obce Libiš 
č.1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve výši 2). 
Rozpočet zahrnuje finanční prostředky určené na spolufinancování programů (projektů) EU. 
PŘÍJMY 
 

Schválený 
rozpočet 2021 

Očekávané plnění rozpočtu 2021 
(Upravený rozpočet  
k 24.11.2021) 

Návrh  
rozpočtu 2022 

daňové 43 306 000 43 652 554,00 47 073 000 
nedaňové 553 048 838 530,42 598 738 
kapitálové 0 202 000,00 100 000 
přijaté transfery 685 800 5 179 205,14 636 800 
 
VÝDAJE 
 

Schválený 
rozpočet 2021 

Očekávané plnění rozpočtu 2021 
(Upravený rozpočet  
k 24.11.2021) 

Návrh  
rozpočtu 2021 

běžné 39 013 695 42 280 240,50 40 375 418 
kapitálové 12 435 933 17 267 341,00 43 076 345 
 
FINANCOVÁNÍ 
 

Schválený 
rozpočet 2021 

Očekávané plnění rozpočtu 2021 
(Upravený rozpočet  
k 24.11.2021) 

Návrh  
rozpočtu 2021 

financování  6 904 780 9 675 291,94 35 043 225 
 
příjmy – výdaje = rozdíl 
48 408 538  – 83 451 763 = - 35 043 225 
Financování je složeno z vlastních prostředků z minulých let ve výši 28 812 076 Kč, ze splátek jistin úvěrů  
ve výši  - 2 788 851 Kč a předpokládaného příjmu z úvěru ve výši 9 020 000 Kč. 
 
Takto sestavený rozpočet je schodkový.  
Schodek ve výši 35 043 225 Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a úvěrem v předpokládané  
výši 9 020 000 Kč (bude využit na splátky jistin úvěrů ve výši 2 788 851 Kč a na výdaje obce). 
 
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Libiš uplatnit písemně do 13.12.2021 do 15,00 hodin nebo ústně  
při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 13.12.2021. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 v elektronické podobě je vyvěšen na stránkách obce www.libis.cz na úřední desce a 
v sekci „rozpočet obce“, nahlédnout do listinné podoby je možno na Obecním úřadu Libiš, Mělnická 579, Libiš 
v době úředních hodin. 
 
zapsala: M.Mölzerová     Mgr.Pavlína Komeštíková, starostka obce, v.r. 
V Libiši dne 26.11.2021     (otisk razítka) 
vyvěšeno dne 26.11.2021     sňato dne  
(otisk úředního razítka) 

http://www.libis.cz/

