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(§ 17 zákon a Č,25O/2O00 sb., o rozpoČtových
pravidtech územníchrozpočtů,ve znění platných

předpisů)

I. Údaie o plnění příimůa v,ýdaiů za rok 2020
Název

Schválený
rozpočet

Třídal-Daňovépříjmy

Rozpočet
změnách

po

Výsledek

od

začátku roku

Plnění
v o/o

6B,93
56,07

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery

4.B09.000,00
166.400,00
100.000,00
90.000,00

4.B05.B00,00
2B4.450,00
100.000,00
1.112.300,00

4,646.649,88
196.068,40
56.070,00
6.40B.188,00

576,L2

pŘí;nny cELKEM

5.165.400,00

6.302.550,00

11.306.976,2B

L79,40

Třída 6 - Kapitálové qýdaje

4.79B.000,00
65.000,00

6"268.452,00

].0.633.288,58

vÝoerE CELKEM

4.B63.000,00

6.563.552,00

Třída B - Financování

-302.400,00

261.002,00

Třída5-Běžnévýdaje

ZŮstatek ÚČtu 231
ZŮstatek ÚČtu 231
ZŮstatek účtu261

295.100,00

234.880,00

96,69

169,63
79,59

].0.868.168,58 165.58
-438.807,70

-168,]-2

- základní běžný účetčinil k 31. 12. 2019 454.724,72 Kč
- záklaciní běŽný účetčinit k3I.12.2020 795.453,02 Kč
- pokladna k g7. 72, 2020
0 Kč

údale o plnění rozpočtu příjmů, výciajri a dalšíchfinančních
operacích v plném členěnípodle
rozPoČ|c"zéskladbY jsou obsaženy vpříloze: Yýkaz
FIN 2 - I2M, která je knahlédnutí na
obecnítn úřadě u účetní.
RozPoČet Obce Libědice na rok 2020 byl stanoven v souladu
se zákone m č. I2B/2000 Sb.,
o obcích a § 4 zákona Č. 250/2300 Sb., o rozpočtoqíchpravidlech
územníchrozpočtůa byl
Projednán a schvá]en zastupiteistvem obce Libědice dne 16.12.2019, a to
,iako přebytkoqi
s PříjmY 5,165,400,00 Kč, qýdaji 4.863.000,00
Kč a financováním -302.400,00 Kč.
SchváJerrý rozPoČet na rok 2020 byi up_ravován rozpočtovými
opatřeními č. 1 - 10 ve qfši:
Příjmv rravýšenY o 1,137.150,00 Kč oředevším o obdižené áotu.. n. zaměstnance Vpp,
neinv.
u jnY, d9lu:u (volbY do zastup. krajŮ, Restaurování
panny

sloupu se sochou
Marie
v Cejkovicích - Il.etapa, dotace na výměnu kotlů aj.), daně, prod'e;
pozemků. Výdaje;.Ú;;ny
o 1,700,552,00 Kč zejména za piaty zaměstnancri níVpp
a'oú; ia*Ň členůZo, nákiady
sPojené s rea]izacemi Projektťr {zvláště Restaurování
sloupu ,u ,o.hoo lánny Marie, pořízení
mulčor,;iiie aj.) a qýdaje za službry tříCění odpadů.

RozPoČtovéhosPodaření obce za rok 2020
vykazuje kladný qýsiedek hospodaření _ převahu
PříjmŮ riad výdaji v Částce - 438.807 ,70 Kč. ý.o.u 2020
činily příjmy obce Libědice
11.306.976,28 Kč a ce]kové výdaje pak
10.868.168,58 Kč.
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cfBť*kn* *přítralgF,tfi*čR§§t r

ťsrJ*gtt*t*č*gx

Hospodiířská činnost obš
obec vede hospodářskou činnost natyto qfnosy a související
náklady:
pronájem a půjčovánívěcí movitýóh
Prodej qÍroba dřevěných qirobkŮ (kromě truhlářských a tesařských, nábytku
a hraček)
Vedlejšíhospodářská činnost skončila k 31. 12. 2020
ziskem 6.044,00 Kč.

.
'
III.

lnrzentarizace majetku a závazků obce proběhla
podle plánu inventur.

YýkazY Rozvaha, výkaz ziskŮ a ztráty, přítoha a Hlavní
inventarizačnízápis jsou
k rrahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři účetní
a v elektronické podobŮ na web.

stránkách obce.

IV.
Obec nemá zíízenýúčelovýfond.

Kapitdlové příimv
- příjmy z prodeje majetku byly plánovány na rok 2020 ve výši 100.000,00 Kč.
ÚhradY z Prodeje PozemkŮ byly zvětší části provedeny
a částky připsány na účetobce
pokladny clo konce r.2020.

a do

V.
veřeiné úrovně
Dotace cio rozpoČtu obce za rok2020 Činily
celkem 1.312.188,00 Kč. Rozpis dotací a jejich
čerpárrírz průběhu roku 2020 je zpracován
v tabulce.

V roce 2020 bYlY ZaPojenY do příjrnůa qýdajů obce
tyto účelovépřostředky:
98024 xÚÚx - komp.bonus (SARS CoV-2) 3O2.500,00

302.500/0O

100,00

10.0O0,0O
dot,ace

10.000,00

100,00

90103 sr,Žp Čn-podpora výměny kotlů 200.0O0,00
V obci Lib.-inv.dotace

200.000,00

100,00

90103 spŽp Čn-podpora výměny kotlů

v obci l,ib . -neinv.

98193 volby do zastup.krajů

31.000,00

22

.2I5 , 45

,7I

, 66

13101 dotace oa Úplvpp

500.6BB,00

500.6BB,00

100

I02

ÚK /Restaurování sloupu
se sochou Panny Marie

100.000,00

100.000,00

100

Úx /pri"pěvek na výkon
státní správy

68.000,00

6B.000,00

100

100.000, 00

100.000/ 00

100

v Čejkovicich - II.etapa

Fond ÚK inv. dotace: Pořízení
mulčovačeza t,raktor

VI.

Obec a svazek obcí
Cbec Libědice je souČástíMikroregionu Nechranicko
a Mikroregionu Radonicko _
závěreČný ÚČet MRN a MRR a zprávy z přezkoumání
hospodaření MRN a MRR jsou
k nahlédnutína obecním Úřadě v kanceláři účetní
a na weboqých stránkách obce _
www.libedice.cz.

VII.
Přezkoumání se uskuteČnilo na základě ustanovení
§ 4 odst. 7 zákona č.42O/2OO4 Sb.,
ustanovení § 2 PÍsm. c) zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přezkoumání hospodaření provedla společnost:

odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora, Louny,
V Domcích26o2,
oprávnění xeČn č. 2061
ve složení: Ing. Tomáš Hora auditor, Ing.
Petr Kurka - asistent auditora,
lng. Eva Srbecká, asistent auditora, Martin

Kučinský, DiS,

asistent auditora
přezkoumání proběhlo ve dnech: 21. 12.2020,11.
3. 2021,,22.4.2021,

závěr zprdw:

Při Přezkoumání hosPodaření obce Liběilice za rok
chyby a nedostatky.

2020

nebyly zjištěny žóitné

Plné znění zPrávY o Provedeném přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 je přílohou
zá.,zěrečnéhoúčtu.

Zpracovala: Hladíková V., účetní

V Libědicích dne: 16.6.2021

bBEd

Přílohy:
Zpráva auditora přezkoumání hospodaření obce
Yýkaz FIN 2-12M, Rozvaha,Yýkazzisku aztráty a Příloha
k 31. 12. 2020
Hlavní inventarizačnízápis

Schváicno rlrre: 15. 6.lan
Usnesení č.3/202L

Schválr ný závěrer:ný ÚČet obce je zveřejněn v elektronické
podobě na www,libedice.cz
a v listinné podobě je k nahlédntúína obecním
úřadě v kanceláři účetní.
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