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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  ROZPOČTU OBCE LIBIŠ NA LÉTA 2024 – 2025  
 
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo 
Zastupitelstvo obce Libiš na svém 10. zasedání dne 19.12.2022 Usnesením č. 11/3/2022  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na období 2024 – 2025. 
 
PŘÍJMY 2021 

skutečnost  
k 31.12. 

2022 
schválený  
rozpočet 
  

2022 
očekávané  
plnění  
k 28.11.2022 
 

2023 
návrh  
ke schválení 

2024 2025 

DAŇOVÉ 47.502 47.073 47.709 57.779 57.779 57.779 

NEDAŇOVÉ 896 599 1.000 688 688 688 

KAPITÁLOVÉ 202 100 200 0 0 0 

DOTACE, 
PŘEVODY  
MEZI ÚČTY 

5.788 637 815 756 756 756 

PŘÍJMY  
CELKEM 

54.388 48.409 49.724 59.223 59.223 59.223 

SPLATKY  
ÚVĚRU 

-1.553 -2.789 -2.835 -2.226 -2.226 -2.226 

ÚVĚR 0 9.020 10.000 0 0 0 

PŘEBYTEK -15.593 0 0 0 0 0 

SCHODEK 0 28.812 30.162 0 0 0 

OPER. Z PENĚZ.  
ÚČTŮ ORG.BEZ 
CHAR.P A V 

7 0 0 0 0 0 

FINANCOVÁNÍ -17.139 35.043 37.327 -2.226 -2.226 -2.226 

ÚROKY  
Z ÚVĚRU 

7 1 1 720 400 200 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
(vč. větších oprav) 

28.598 40.375 42.957 
 

44.326 44.646 44.846 

KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE 

8 644 43.076 
 

44.093 
 

11.951 11.951 11.951 

VÝDAJE  
CELKEM 

37.249 83.452 87.051 56.997 56.997 56.997 

           
 
Komentář k Střednědobému výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2024 – 2025. 
Všechny výše uvedené částky jsou v tisících Kč. Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 
2024 – 2025 je odvozen od plnění rozpočtu r.2022, připraveného rozpočtu ke schválení na rok 2023 
a vzetí úvěru 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. 
 
Platí pravidlo  P + F = V . 
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Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. 
U příjmů daňových je odhad brán dle připraveného rozpočtu ke schválení na r.2023 bez navýšení.  
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), převod z rozpočtového účtu (soc. fondu) a zahrnují finanční 
prostředky z hospodářské činnosti.  
 
Financování zahrnuje úhrady splátek úvěru, hrazeny vytvořenými přebytky rozpočtu pro daný rok.  
 
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.), výdaje na větší (finančně 
náročnější) opravy a úhrady úroků z úvěru. 
  
Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz 
obce vč. větších oprav a úroků z úvěru. 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 2024 – 2025 byl vyvěšen  
na internetových stránkách obce a na úřední desce na Obecním úřadě Libiš od 01.12.2022  
do 16.01.2023. 
 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2024-2025 v listinné podobě je uložen k nahlédnutí 
na Obecním úřadě Libiš. 
 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2024-2025 sestavila: 01.12.2022 M.Mölzerová 
ÚÚ SC na úseku financování a rozpočtu 
 
V Libiši dne 16.01.2023    Mgr. Pavlína Komeštíková, v.r., starostka obce 


