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1. ÚPRAVA  NÁVRHU  STŘEDNĚDOBÉHO  VÝHLEDU  ROZPOČTU OBCE LIBIŠ  
NA LÉTA 2021 – 2023 

 
 
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo 
Zastupitelstvo obce Libiš na svém 10. zasedání dne 10.02.2020 Usnesením č. 6/10/2020 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na období 2021 – 2023. 
 
PŘÍJMY 2019 

skutečnost  
k 31.12. 

2020 
schválený  
rozpočet 
  

2021 2021 
1.úprava 

2022 2023 

DAŇOVÉ 45.285 44.732 47.500 47.500 49.800 52.200 

NEDAŇOVÉ 709 563 600 600 600 600 

KAPITÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 

DOTACE, 
PŘEVODY  
MEZI ÚČTY 

3.281 617 636 636 656 680 

PŘÍJMY  
CELKEM 

49.275 45.912 48.736 48.736 51.056 53.480 

SPLATKY  
ÚVĚRU 

-1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -2.789 -2.226 

ÚVĚR 0 0 0 980 9.020 0 

PŘEBYTEK -3.713 -48 0 -980 -7.164 0 

SCHODEK 0 0 0 0 0 -2.226 

FINANCOVÁNÍ -5.313 -1.648 -1.600 -1.600 -933 0 

ÚROKY  
Z ÚVĚRU 

18 16 8 8 2 0 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
(vč. větších oprav) 

35.022 39.472 38.128 
 

38.128 
 

39.121 40.480 

KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE 

8.922 4.776 
 

9.000 
 

9.000 
 

11.000 13.000 

VÝDAJE  
CELKEM 

43.962 44.264 47.136 47.136 50.123 53.480 

           
 
Komentář k 1. úpravě Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021 – 2023 
Důvodem 1. úpravy je vzetí úvěru v listopadu r.2021 ve výši 10 000 000,- Kč.  
Všechny výše uvedené částky jsou v tisících Kč. Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 
2021 – 2023 je odvozen od plnění rozpočtu r.2019, schváleného rozpočtu na rok 2020 a vzetí úvěrů: 
1/ v průběhu roku 2016 (Smlouva o úvěru č.99015305897 ze dne 25.7.2016 na akci: Oprava stávající 
komunikace ul. Jiskrová a Smlouva o úvěru č.99015305871 ze dne 25.7.2016 na akci: Výstavba 
hasičské zbrojnice v obci Libiš). Tyto úvěry budou ovlivňovat hospodaření obce Libiš až do roku 
2022, kdy budou oba úvěry splaceny.  
2/ v listopadu r. 2021 (Smlouva reg.č. 99029641280 ze dne 9.11.2021 na spolufinancování akce 
projektu „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“). 
Tento úvěr bude ovlivňovat hospodaření obce Libiš do roku 2026, kdy bude splacen. 
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Platí pravidlo  P + F = V . 
 
Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. 
U příjmů daňových je odhad brán dle skutečnosti r.2019 s mírným meziročním navýšením, 
zaokrouhlen na celé miliony.  
U příjmů nedaňových je odhad brán průměrem minulých let. 
Dotace zahrnují odhad finančního příspěvku ze SR na státní správu (jehož výše se upravuje 
rozpočtovým opatřením v daném roce) a převod z rozpočtového účtu (soc. fondu),  nezahrnují 
finanční prostředky z převodu z hospodářské činnosti.  
 
Financování zahrnuje úhrady splátek úvěrů, hrazeny vytvořenými přebytky rozpočtů pro daný rok 
nebo naspořenými prostředky z minulých let. Pro rok 2021 je financování ve výši -1.600 tis. Kč a 
pro rok 2022 je financování ve výši -933 tis. Kč. 
 
Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. Běžné 
výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se 
opakující výdaje (energie, běžné opravy a údržby, platy, odměny atd.) a výdaje na větší (finančně 
náročnější) opravy. 
  
Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz 
obce vč. větších oprav. Kapitálové výdaje lze použít na investice. 
 
Poznámka: do příjmů ani do výdajů nejsou zahrnuty položky: 
a/  „daň z příjmů právnických osob odváděná obcemi“, která není předem známá a rozpočtem 
prochází pouze účetně; 
b/ převody mezi účty, které nejsou předem známy a objevují se ve stejné výši v příjmech i výdajích. 
 
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 byl vyvěšen  
na internetových stránkách obce a na úřední desce na Obecním úřadě Libiš  
od 21.01.2020 do 17.02.2020. 
 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 v listinné podobě je uložen k nahlédnutí 
na Obecním úřadě Libiš.  
 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2021 – 2023 sestavila 21.01.2020 M.Mölzerová,  
ÚÚSC na úseku financování a rozpočtu, společně se členy Finančního výboru při obci Libiš 
 
1. úpravu Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021 – 2023 sestavila 
26.11.2021 M.Mölzerová, ÚÚSC na úseku financování a rozpočtu. 
1. úprava Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 je vyvěšena  
na internetových stránkách obce a na úřední desce na Obecním úřadě Libiš do doby jeho 
projednávání Zastupitelstvem obce Libiš. 1. úprava Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce 
Libiš na léta 2021-2023 v papírové podobě je uložena k nahlédnutí na Obecním úřadě Libiš. 
Připomínky k 1. úpravě Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 
mohou občané územně samosprávného celku uplatnit písemně na Obecním úřadě Libiš  
do 13.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 
 
 
Vyvěšeno: 26.11.2021 M.Mölzerová 
Sňato:     
(otisk úředního razítka) 


