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Závěrečný účet za rok 2021                    
 

Rozpočet roku 2021 byl navržen jako schodkový. Schodek byl kryt přebytkem hospodaření z minulých 
let. V roce 2021 proběhly 3 změny rozpočtu, které schvalovalo zastupitelstvo městyse a 1 rozpočtové 
opatření schvalovala rada městyse. 
 
Rozpočet, úprava rozpočtu a skutečnost k 31.12.2021 v  tis. Kč 

 Schválený  
rozpočet 

Změny 
rozpočtu 

Upravený 
rozpočet 

Plnění  
k 31.12.2021 

Třída 1 – Daňové příjmy 13789,- 199,- 13988,- 17326,- 

Třída 2 – Nedaňové příjmy   4258,- 3779,-    8037,- 8406,- 

Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,- 0,- 0 0 

Třída 4 – Přijaté transfery      2433,- 165,-   2598,-   7597,- 

Příjmy celkem 20480,- 4143,- 24623,- 33329,- 

Třída 5 – Běžné výdaje 30004,- -5273,- 24731,- 25603,- 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 8274,- 8466,- 16740,- 6742,- 

Výdaje celkem 38278,- 3193,- 41471,- 32345,- 

Saldo P-V     -17798,- 950,- -16848,- 984,- 

Třída 8 - Financování      17798,- -950,- 16848,- 984,- 

     

 

Účet  431– výsledek hospodaření dle účetnictví k  31.12.2021 vykazuje v hlavní činnosti přebytek  ve 

výši  1 798 336,42  Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti ztrátu ve výši 213 918,28 Kč. 

Komentář k příjmům : 
 
Rozpočet daní vycházel  z roku 2020, kdy z důvodu covidové epidemie došlo k propadu. V roce 2021 
došlo však k všeobecnému navýšení daní: 

- u daní  z příjmů  FO byl výběr  vyšší o 435 tis. Kč  
- u daně z příjmů PO byl výběr vyšší o 1 456 tis. Kč 
- u daně z přidané hodnoty byl vyšší o 1 398  tis. Kč 

 
V roce 2021 jsme získali tyto dotace :  
- dotaci na učebnu MZŠ Libštát  –  780.852,- Kč 
- dotaci na hasiče –akceschopnost   - 82.384,- Kč  
- dotaci na hasiče z KU – vybavení  - 78.235,40 Kč 
-  dotaci na les    -  522.647,-  Kč 
- dotaci na volby  - 31. 000,- Kč  
- dotaci na zmírnění negativních dopadů obcím – 218.259,19 Kč 
 
Dotace na volby bude zúčtována v roce 2022 v rámci finančního vypořádání. Bude vrácena částka 
6.276,93 Kč. 



Vyšší  příjmy:  
       - prodej dřevní hmoty o  3.241 tis. Kč z důvodu výskytu  kůrovce 

 
Komentář k výdajům : 
 
Vyšší  výdaje: 

- náklady na les o 975 tis. Kč – z důvodu výskytu kůrovce 
- dan z příjmů za obec  186 tis.  Kč  – nebylo rozpočtováno 
- odvod DPH – 241 tis. Kč 
-  

Nižší   výdaje : 
       -      nebyly provedeny sjezdy  a chodníky - 250 tis. Kč  
       -      nebyla provedena oprava bytu v kině  – 506 tis. Kč 
       -  nebyl poskytnut příspěvek DSO v plánované výši  na vodovod  a kanalizaci  -  7.798 tis. Kč  
       -  neproběhlo vyúčtování opravy všech komunikací  – 7.290 tis. Kč 
       -      nebylo požadováno vyplacení příspěvku církvi  - 400 tis. Kč 
       -      neproběhl nákup pozemků   -   300 tis. Kč 
        -  nebyly dokončeny změny územního plánu – 103 tis. Kč 
 
 
U zřizovatele a obou příspěvkových organizací byly na konci roku účetně proúčtovány tyto účetní 
operace : 
 MŠ Libštát – přeúčtování  energií – 198 782,-  Kč 

       - odpisy  - 9.516,- Kč 
 
 MZŠ Libštát  - odpisy  - 567.284,- Kč 

                      -  převod průtokového transferu/vratka dotace / – 57.937,- Kč  
                                    -  převod průtokového transferu  - 451.218,- Kč 

 

Z FRB v letošním roce nebyla  čerpána žádná  půjčka, nebyl vyhlášen termín pro jejich poskytnutí.     

 
Majetek: 
 
Dokončené stavby: 
Veřejné osvětlení - rozšíření             155.459,59 Kč 
TZ – mateřská škola    163.800,- Kč 
TZ – okna č.p. 32    575.179,74 Kč 
TZ – rozšíření kamer      88.616,64 Kč 
 
Nákup  majetku : 
022 Dlouhodobý hmotný majetek   335.680,- Kč 
028 Drobný dlouh. hmotný  majetek                     237.856,58  Kč 
 
 
Vyřazení majetku dle provedených inventur:  
028 Drobný dlouhodobý majetek     134.332,97 Kč 
021 Rozhlas veřejný         261.586,23 Kč 
 
 
 



Příspěvky obce organizacím: 
 
TJ Jiskra Libštát                  15.000,- Kč 
Šachový klub Libštát             34.000,- Kč 
ZO ČSOP Křižánky     10.000,- Kč 
Svaz diabetiků Lomnice nad Pop.     3.000,- Kč 
Myslivecké sdružení Kavkázsko    25.000,- Kč 
Český svaz včelařů Libštát    10.000,- Kč 
Farní sbor  ČCE Libštát     25.000,- Kč 
FOKUS  obč. sdružení Semily      5.000,- Kč 
Český rybářský svaz       6.000,- Kč 
TJ Sokol Kundratice     10.000,- Kč 
 
Svaz tělesně postižených Libštát dočerpával částku 5.000,- Kč  a TJ Jiskra Libštát dočerpávala  částku 
13.864,-Kč z loňského roku. TJ Jiskra Libštát  vrací zároveň nevyčerpanou částku ve výši 94,- Kč. 
Všechny příspěvky byly vyúčtovány. 
 
V roce 2021 byl poskytnut finanční dar: 

- Domácí hospic      5.000,- Kč 
 

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a finančních operací v plném členění rozpočtové 

skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2 – 12, který je přílohou závěrečného účtu a je do něho možno 

nahlédnout v kanceláři  úřadu. / příloha č. 1/ 

K 01.01.2021  měla obec na:    základním BU            10.009.758,01 Kč 
                    účtu    FRB                  588.133,71 Kč 
             účtu darů            132.505,99 Kč 
             účtu dotace                          7.790.281,56 Kč 

  Celkem      18.520.679,27 Kč 
                             
K 31.12.2021  měla obec na:      základním BU            26.567.839,15 Kč 
                    účtu    FRB                  588.192,51 Kč 
             účtu darů                        142.490,20 Kč 
             účtu dotace                          3.045.308,53 Kč 

  Celkem      30.343.830,39 Kč 
 

Stav peněžních prostředků  na účtech se v roce 2021 zvýšil  o 11.823.151,12 Kč. 

Kromě těchto volných prostředků má obec ještě  tyto pohledávky:   
   Krátkodobé pohledávky z činnosti    1.170.26.,87 Kč 
   
Z  prostředků ZBU má obec zaplatit :  
  závazky z nezaplacených fa                22.352,52 Kč  
 závazky vůči zaměstnancům           279.239,- Kč 
 závazky ze soc. pojištění                          86.301,- Kč 
 závazky ze  zdrav. pojištění                          39.946,- Kč 
 daň z příjmu               21.512,- Kč 
 DPH za IV. čtvrtletí              227.127,- Kč 
 přeplatek na poplatcích                1.500,- Kč 

exekuce                  24.540,- Kč 
 
  



Obec v roce 2021 přijala dlouhodobý úvěr ve výši 11.000.000,- Kč. Dále obec eviduje 1 vybranou 
kauci na obecní byt ve výši 7.872,- Kč, a vytvořenou  rezervu na cílovou prémii za prodané stavební 
pozemky ve výši 156.100,- Kč. Obec přijala kauci ve výši 50.000,- Kč za povolení vjezdu na obecní 
cestu. 
Závazky ve výši  754.510,75 Kč budou vzájemně zúčtovány při ročním vyrovnání služeb v nájemních 

bytech a  bytech DPS . 

Vedlejší hospodářská činnost 

K 1.1.2021 měla obec na účtu VHČ          315.507,81 Kč 
K 31.12.2021 měla obec na  účtu VHČ                   567.223,65 Kč       
Pokladna k 31.12.2021                82.794,- Kč 
Dlouhodobé pohledávky - záloha                      17.000,- Kč 
 
Z  prostředků účtu VHČ  má obec zaplatit :   
  Závazky z nezaplacených faktur           10.509,40 Kč  
 závazky vůči zaměstnancům                      32.727,- Kč 
 závazky ze soc. pojištění                  6.783,- Kč 
 závazky ze  zdrav. pojištění                      2.926,- Kč 
 daň z příjmu              837,- Kč 
 
 
Obec vede v podrozvahové evidenci:  
 
- cenu porostu na lesních pozemcích ve výši  52.640.127,- Kč 
- majetek příspěvkových organizací ve výši  60.462.153,15 Kč 
- vyřazené pohledávky ve výši 9.000,- Kč 
- podmíněné pohledávky z transferů (příslib dotace pro učebnu MZŠ ) ve výši 799.500,- Kč 
- dlouhodobé podmíněné závazky – kopírka  ve výši 165.310,20 Kč 
-  zástavní právo na č.p. 242 /kino/ na dotaci MMR ve výši 260.000,- Kč, z které byla vybudována        
bytová jednotka 
 
Přezkoumání hospodaření obce provedl  kontrolor  Krajského úřadu Liberec  paní Ing. Nosková Ivana   
ve dnech  01.09.2021  a 13.04.2022. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Při přezkoumání hospodaření 
obce Libštát nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která 
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zápis o provedené 
kontrole je přílohou tohoto závěrečného účtu  a  je možno do něho nahlédnout v kanceláři úřadu 
městyse.  /příloha č. 2/ 
 
Obec má zřízeny 2 příspěvkové organizace. Majetek jim byl zřizovací listinou předán do správy.  
Příspěvkové organizace majetek vedou na svých majetkových účtech.  
 
 PO MŠ  Libštát  skončila hospodaření za rok 2021 kladným hospodářským výsledkem v částce 

139.181,- Kč. Výsledek hospodaření byl navržen v celkové výši k převedení  do rezervního fondu PO. 

Přezkoumání hospodaření PO Mateřská škola Libštát provedl kontrolor Karel Pítro, Mašov 23 jako 

veřejnosprávní kontrolu za rok 2021.  Kontrola byla provedena dne 02.06.2022. 

 Předmětem prověrky je výběrové přezkoumání informací obsažených v účetní závěrce k  31.12.2021, 

zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, zhodnocení souladu hospodářských 



operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu, 

kontrola čerpání účelových prostředků a posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.      

Fondy 

Rezervní fond            314.365,92 Kč           
Fond odměn                            42.098,48 Kč 
FKSP                       28.815,13  Kč 
Fond investic                9.516,- Kč 
 
Stavy  účtů k  31.12.2021  
Běžný účet   1.199.514,11 Kč 
Účet FKSP        20.281,77 Kč 
Pokladna          6.640,-    Kč 
 
Majetek  
Stav zásob k 31.12.2021 /potraviny ŠJ/      20.580,30 Kč 
 
Pořízení a vyřazení majetku : 

- na účtu 022 /dlouhodobý hmotný majetek / nebyl žádný přírůstek ani úbytek 
-  na účtu  028 / drobný dlouhodobý hmotný majetek / byl přírůstek v celkové hodnotě 

219.002,29 Kč a vyřazení v hodnotě 29.702,- Kč.  
 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, organizace hospodaří v souladu se 

schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Účetní závěrka byla sestavena v souladu 

s vyhláškou 410/2009 Sb. Nebyly shledány nedostatky a nebylo navrženo  opatření. 

PO MZŠ Libštát skončila hospodaření za rok 2021 s  kladným hospodářským výsledkem ve výši 

297.544,23 Kč. Tento výsledek  navrhla příspěvková organizace převést do rezervního fondu 

v celkové částce.  

Přezkoumání hospodaření PO  Masarykova základní škola Libštát  provedl kontrolor Karel Pítro, 
Mašov 23 jako veřejnosprávní kontrolu za rok 2021. Kontrola byla provedena dne 02.06.2022. 
 
Předmětem prověrky je výběrové přezkoumání informací obsažených v účetní závěrce k  31.12.2021, 
zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, posouzení vnitřního kontrolního 
systému rozpočtového procesu  a kontrola čerpání účelových prostředků. Posouzení účelnosti a 
hospodárnosti nákladů.  
 
Fondy 
 
Rezervní fondy                              902.868,99 Kč 
Fond odměn                  20.000,-    Kč 
Fond investic       1.821,- Kč 
FKSP    228.687,63 Kč 
                                     
Stavy účtů k  31.12.2021 

Běžný účet              3.145.619,45 Kč 
Účet FKSP      199.896,29 Kč 
Pokladny               149.353,-   Kč 



 
Majetek  
Stav zásob k  31.12.2021 /potraviny /     103 139,20 Kč 
 
Pořízení a vyřazení majetku : 

- na účtu 022 /dlouhodobý hmotný majetek / nebyl žádný přírůstek ani úbytek 
-  na účtu  028 / drobný dlouhodobý hmotný majetek / byl přírůstek v celkové hodnotě 

667 545,92 Kč a vyřazení v hodnotě 115 297,66 Kč.  
- na účtu 042 /nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / byl vyřazen majetek za 42 350,-Kč 

 
 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, organizace hospodaří v souladu se 
schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Účetní závěrka byla sestavena v souladu 
s vyhláškou 410/2009 Sb. Byla provedena inventura účtů. Nebyly shledány nedostatky a nebylo 
navrženo opatření. 
 
Zápisy o provedených   kontrolách jsou  přílohou tohoto závěrečného účtu  a je možno do nich 
nahlédnout v kanceláři úřadu  městyse.  /příloha č. 3 a 4/ 
Roční účetní závěrky a zápisy o provedené  inventarizaci zřízených příspěvkových organizací včetně 

zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na úřadě městyse s možností k nahlédnutí. 

V Libštátě  13.06.2022                             

     účetní  Matoušková Hana              

         starosta  Janata Pavel 

 

Závěrečný účet byl schválen dne  29.06.2022 usnesením č.  Z 2022/027. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


