Obec Libštát
Libštát 198
512 03 Libštát
IČ 00275891
DIČ CZ00275891

Závěrečný účet obce za rok 2011

č.j. OU Lib 0317/12

Rozpočet roku 2011 byl navržen jako schodkový dle schváleného rozpočtového výhledu. Byly v něm
zpracovány splátky úvěru pro rok 2011 ve výši 541.200,-Kč a úroky z úvěru ve výši 52.032,- Kč.
V roce 2011 proběhly 4 změny rozpočtu.
Rozpočet a úprava rozpočtu v tis. Kč
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
8.817,Třída 2 – Nedaňové příjmy
3.303,Třída 3 – Kapitálové příjmy
0,Třída 4 – Přijaté dotace
4.140,Příjmy celkem
16.260,Třída 5 – Běžné výdaje
10.452,Třída 6 – Kapitálové výdaje 6.860,Výdaje celkem
17.312,Saldo P-V
-1.052,Třída 8 - Financování
1.052,-

Změny
rozpočtu
243,1.153,0
733,2.129,2.067,-345,1.722,407,-407,-

Upravený
rozpočet
9.060,4.456,0,4.873,18.389,12.519,6.515,19.034,-645,645,-

Plnění
K 31.12.2011
8.845,4.530,0,4.873,18.249,12.192,6.365,18.557,-308,308,-

Účet 493 – výsledek hospodaření dle účetnictví k 31.12.2011 vykazuje přebytek ve výši
3.508.896,11 Kč. Tento výsledek je vysoce přebytkový neboť účetní jednotka bude účtovat do
nákladů odpisy až od roku 2012.
Komentář k příjmům :
Rozpočet daní vycházel ze skutečnosti minulých let s aktuálním přihlédnutím k současné situaci.
K podstatným změnám v roce 2011 došlo zejména :
- ponížení u daně z příjmu PO o 466 tis.Kč
- povýšení u daně z přidané hodnoty o 222 tis. Kč
V roce 2011 jsme získali tyto dotace :
- dotaci z úřadu práce na mzdy – 156.600,- Kč
- dotaci na sčítání lidu, domů a bytů – 5.381,- Kč
- dotaci na les – 28.800,- Kč
- dotaci na hasiče –akceschopnost – 3.355,- Kč
- dotaci na hasiče – vybavení – 16.090,- Kč
- investiční dotaci ze státních fondů - MZŠ Libštát – 166.554,05 Kč
- investiční dotaci ze státního rozpočtu - MZŠ Libštát – 2.831.418,85 Kč
- neinvestiční dotaci MZŠ Libštát /průtokový transfer / – 30.000,-Kč
Záloha na sčítání lidu,domů a bytů nebyla čerpána a tato částka byla vrácena ještě téhož roku zpět.
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Neinvestiční dotace pro MZŠ Libštát byla účtována jako průtokový transfer a přeposlána PO. Od obce
Svojek jsme získali příspěvek na opravu komunikace ve výši 50 tis. Kč.
Příjmy z vlastní činnosti byly navýšeny
- na lesním hospodářství o 1.154 tis. Kč
- v souvislosti se srazem rodáků příjmy na kultuře o 57 tis. Kč
- v pohřebnictví o 8 tis. Kč – proplacení pohřbu
- u pronájmu pozemků o 28 tis. Kč – nová smlouva s ADV Libštát
Příjmy z vlastní činnosti byly poníženy
ze vstupného z kina o 23 tis. Kč
Komentář k výdajům :
Navýšené výdaje:
- na lesním hospodářství o 272 tis. Kč – těžba po napadení kůrovcem
- oprava komunikace na Svojek o 60 tis. Kč
-

v oblasti kultury – sraz rodáků – o 89 tis. Kč

-

kulturní dům a ubytovna o 50 tis. Kč – mzdy na opravu a oprava sociálního zařízení, oprava
KD po starém nájemci

-

koupaliště o 43 tis. Kč – materiál, elektřina,mzdy

-

na bytovém hospodářství o 48 tis. Kč- oprava bytu v KD

-

v pohřebnictví - platba za pohřeb - o 15 tis. Kč

-

komunální odpady – nákup pytlů, kontejnerů, a navýšení služeb o 132 tis. Kč

-

dokumentace pro sběrný dvůr o 74 tis. Kč

-

DPS – rozpuštění dotace na mzdy, zúčtování služeb, ostatní služby o 133 tis. Kč

-

u obecního úřadu – rekonstrukce kanceláří a zbudování spisovny – o 87 tis. Kč

Ponížené výdaje :
-

neuskutečnila se plánovaná rekonstrukce staré vodárny – 270 tis. Kč
příspěvek DSO byl nižší o 34 tis. Kč
neuskutečnily se výdaje na kanalizaci - 71 tis. Kč
v knihovně nebyly čerpány mzdy na druhého pracovníka – 9 tis. Kč
u zpravodaje nebyly čerpány mzdy pracovníků - 9 tis. Kč
u zastupitelů nebyly čerpány mzdy v plné výši - 58 tis. Kč - nemoc

Daň z příjmu právnických osob za obce byla proúčtována v příjmech i výdajích ve výši 242 tis. Kč.
U výdajů se zde ještě promítá odvod daně z přidané hodnoty za obec ve výši 198 tis. Kč.
U obou příspěvkových organizací a zřizovatele byly na konci roku účetně proúčtovány tyto účetní
operace :
- MZŠ Libštát - odpisy - 448.259,- Kč
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-

MZŠ Libštát – převod z Investičního fondu - 4.000,- Kč

-

MŠ Libštát – odpisy – 29.470,- Kč

-

MŠ Libštát – přeúčtování energií – 340.000,- Kč

Z FRB v letošním roce nebyla čerpána žádná půjčka, nebyl vyhlášen termín pro jejich poskytnutí.
Všechny půjčky z minulých období byly splaceny již v roce 2010.
Majetek:
V letošním roce bylo dokončeno technické zhodnocení MZŠ Libštát –zateplení a výměna oken
v budově v hodnotě 8.076.104,25 Kč. Majetek byl zařazen k 31.12.2011. Dále bylo provedeno
technické zhodnocení na budově OU - vybudování spisovny v hodnotě 149.520,40 Kč. Majetek byl
zařazen k 31.12.2011.
Vyřazení majetku dle schváleného soupisu :
028 drobný dlouhodobý majetek

14.747,20 Kč

Nákup majetku :
018 Drobný dlouh. nehmotný majetek
9.240,- Kč
028 Drobný dlouhodobý majetek
203.699,80 Kč

Příspěvky obce organizacím:
Český rybářský svaz Košťálov
TJ Jiskra Libštát
Svaz tělesně postižených Libštát
TJ Jachting Libštát
Šachový klub Libštát
ZO ČSOP Křižánky
Svaz diabetiků Lomnice nad Pop.
Centrum pro zdravotně postižené Semily
Myslivecké sdružení Libštát
Svaz dobrovolných hasičů Libštát
SONS Semily
Český svaz včelařů Libštát
Dětské centrum Semily
DDM Sluníčko Lomnice n. Pop.

2.000,- Kč
50.000,- Kč
13.000,- Kč
5.000,- Kč
2.000,- Kč
10.000,- Kč
1.000,- Kč
2.000,- Kč
4.000,- Kč
10.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč
1.000,- Kč
3.000,-Kč

TJ Jachting Libštát přiznanou částku ve výši 5.000,- Kč vrátil ještě téhož roku, neboť neuskutečnil
výdaje, pro které mu tento příspěvek byl poskytnut. Ostatní organizace předaly požadované
vyúčtování.
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 obecního úřadu. / příloha č. 1/
K 1.1.2011 měla obec na BU /2účty/
FRB
Celkem

2.123.231,28 Kč
582.091,65 Kč
2.705.322,93 Kč

K 31.12.2011 měla obec na

1.273.259,83 Kč

BU /2účty/
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FRB
Celkem

584.424,28 Kč
1.857.684,11 Kč

Stav peněžních prostředků na účtech se v roce 2011 snížil o 847.638,82 Kč.
Kromě těchto volných prostředků má obec ještě tyto pohledávky:
Krátkodobé pohledávky z činnosti obce
102.514,76 Kč
Dlouhodobé pohledávky z půjček
14.000,- Kč
Dlouhodobé pohledávky z činnosti obce
48.051,- Kč

Z prostředků BU má obec zaplatit :
neuhrazené fa ve výši
závazky vůči zaměstnancům
závazky za soc. a zdrav. pojištění
daň z příjmu
ostatní závazky
DPH za IV.čtvrt.
přeplatek na místních poplatcích

47.771,- Kč
177.987,- Kč
86.292,- Kč
17.461,- Kč
1.575,- Kč
38.545,- Kč
1.500,- Kč

Dále obec eviduje 3 vybrané kauce na obecní byty ve výši 21.788,- Kč.
Výše úvěru k 31.12. je 670.400,- Kč. Úvěr má být splacen do roku 2013.
Pohledávky ve výši 412.590,51 Kč a závazky ve výši 684.003,29 Kč budou vzájemně zúčtovány při
ročním vyrovnání služeb v nájemních bytech a bytech DPS.
Obec vede v podrozvahové evidenci:
- cenu porostu na lesních pozemcích ve výši 52.895.658,- Kč
- majetek příspěvkových organizací ve výši 48.223.010,54 Kč.
- dlouhodobé podmíněné pohledávky z dotace 180.243,72 Kč – tato částka nebyla do konce roku
proplacena – zateplení a výměna oken MZŠ Libštát
- dlouhodobé podmíněné závazky - nedoplacená kauce bytu 6.913,- Kč
- dlouhodobé podmíněné závazky - 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 Ing. Milan Třešňák ve
dnech 7.9.2011 a 13.03.2012. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Při přezkoumání
hospodaření obce Libštát nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zápis o provedené kontrole je přílohou
tohoto závěrečného účtu a je možno do něho nahlédnout v kanceláři obecního úřadu. /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 2011 kladným hospodářským výsledkem v částce
21.312,- Kč. Výsledek hospodaření byl navržen k převedení do rezervního fondu v částce 16.312,- Kč
a do fondu odměn ve výši 5.000,- Kč.
Přezkoumání hospodaření PO Mateřská škola Libštát provedl kontrolor Karel Pítro, Mašov 23 jako
veřejnosprávní kontrolu za rok 2011. Kontrola byla provedena dne 3.5.2012. Předmětem prověrky je
výběrové přezkoumání informací obsažených v účetní závěrce k 31.12.2011, zhodnocení používaných
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účetních metod a ocenění majetku,zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy,
posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu.
Dále kontrola čerpání účelových dotací a posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.
Rezervní fond
50.939,60 Kč
Fond odměn
20.000,- Kč
Příspěvek od obce
602.970,- Kč
Dotace z KU Liberec 1.480.946,- Kč
Stavy účtů k 31.12.2011:
Běžný účet
Účet FKSP
Pokladna

256.059,21 Kč
8.438,- Kč
29.701,- Kč

Majetek
Stav zásob k 31.12.2011/potraviny ŠJ/

11.253,72 Kč

V roce 2011 byl vyřazen majetek na účtu 022 /samostatné movité věci/ v hodnotě 42.199,-Kč, na účtu
028 / drobný dlouhodobý hmotný majetek / v celkové hodnotě 21.567,- Kč. Nakoupena byla tiskárna
v částce 3.743,- Kč a zařazena na účet 028.
Závěr a opatření z provedené kontroly:
Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. Účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků organizace, rovněž tak věrný obraz výnosů a
nákladů.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou 410/209 Sb. Nebylo zjištěno porušení
závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou
hospodárné a účelné. Nebyly shledány významné nedostatky.
PO MZŠ Libštát skončila hospodaření za rok 2011 kladným hospodářským výsledkem v částce
82.631,41 Kč, který navrhla přidělit do rezervního fondu PO.
Přezkoumání hospodaření PO Masarykova základní škola Libštát provedl kontrolor Karel Pítro,
Mašov 23 jako veřejnosprávní kontrolu za rok 2011. Kontrola byla provedena dne 3.5.2012.
Předmětem prověrky je výběrové přezkoumání informací obsažených v účetní závěrce k 31.12.2011,
zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku,zhodnocení souladu hospodářských
operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu.
Dále kontrola čerpání účelových dotací a posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.
Rezervní fondy
Fond odměn
Příspěvek od obce
Dotace z KU Liberec
Ostatní dotace

99.078,68 Kč
20.039,- Kč
2.182.259,- Kč
8.161.679,07 Kč
12.000,- Kč

Stavy účtů k 31.12.2011 :
Běžný účet
Účet FKSP
Pokladna

856.983,99 Kč
19.076,25 Kč
9.284,- Kč

Majetek
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Stav zásob k 31.12.2011 /potraviny ŠJ/
53.660,66 Kč
V roce 2011 byl pořízen majetek na účtu 028 /drobný dlouhodobý hmotný majetek/ v celkové hodnotě
513.621,- Kč. Na účtu 022 byl vyřazen majetek v hodnotě 143.574,60 Kč, na účtu 028 v hodnotě
239.215,10 Kč a na účtu 029 za 7.319,- Kč.
Závěr a opatření z provedené kontroly:
Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. Účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků organizace, rovněž tak věrný obraz výnosů a
nákladů.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou 410/209 Sb. Nebylo zjištěno porušení
závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou
hospodárné a účelné. Nebyly shledány významné nedostatky.
Zápisy o provedených kontrolách jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a je možno do nich
nahlédnout v kanceláři obecního úřadu. /příloha č. 3 a 4/
Roční účetní závěrky a zápisy o provedené inventarizaci zřízených příspěvkových organizací včetně
zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě s možností k nahlédnutí.
V Libštátě 23.05.2012
účetní Matoušková Hana

starosta Opočenský Luděk

Vyvěšeno dne : 01.06.2012

Svěšeno dne :

16.06.2012

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku
uplatnit buď písemně ve lhůtě od 01.06.2012 do 16.06.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva,
na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
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