1

Obec Libčeves
Rozpočet pro rok 2019

podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Rozpočet Obce Libčeves pro rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem Obce Libčeves
dne 17.12.2018, číslem usnesení 143/2018.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění na www.libceves.cz
– úřední deska v souladu s § 11, odst. 3, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Na úřední desce úřadu je zveřejněn v užším rozsahu. Nahlédnout do úplného znění
v listinné podobě je možno v kanceláři úřadu u účetní.

Předkládá: Tomáš Ekrt – starosta obce

Vyvěšeno:28.12.2018
Sejmuto:
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I.

ÚVOD

Rozpočet Obce Libčeves na rok 2019 je finančním plánem sestaven na základě platné
legislativy ČR, je ve vztahu k zákonu č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech ve znění
pozdějších změn a doplňků , v souladu s výhledem rozpočtu Obce Libčeves na období
2016 – 2018 a na období 2019 – 2020 a hlavními prioritami obce v samostatné působnosti
pro rok 2019, kterými jsou:
plnit uzavřené závazky
investovat do vlastního majetku
využívat finanční dotační prostředky
zahajovat pouze takové stavby a akce, které budou v souladu s ekonomickými
možnostmi rozpočtu obce
plnit závazné ukazatele obce

Rozpočet Obce Libčeves na rok 2019 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování obce a její zřízená příspěvková organizace včetně financování
úvěru.

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.

Výchozími podklady rozpočtu příjmové a výdajové části na rok 2019 se staly:
rozpočtový výhled na období 2016 až 2018, 2019 - 2020
schválený rozpočet příjmů a výdajů obce na rok 2018 a plnění rozpočtových
příjmů a výdajů obce do 30.10.2018.
návrh zastupitelů obce
návrh rozpočtu příspěvkové organizace
uzavřené smlouvy
zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
zákon 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
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II. ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet je schodkový, ,příjmy jsou nižší než výdaje, v oblasti financování je
zachyceno použití finančních prostředků našetřených v minulých letech (8115) a
zachycuje splátky dlouhodobého úvěru (-8124).

Rozpočet na rok 2019 je schválen v objemu:
příjmy celkem
výdaje celkem, z toho:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování, :
8124 splátky úvěru
8115 prostředky z min.let

17 127 000,00
18 664 000,00
18 112 000,00
552,000,00
-1 537 000,00
1 537 000,00
880 000,00
2 417 000,00

Závazným ukazatelem Rozpočtu Obce Libčeves na rok 2019 je paragraf.

Do rozpočtu jsou zahrnuty v souladu s prioritami obce akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokončení chodníků v obci Židovice
Zřízení cesty(chodníku) ke hřibitovu v obci Libčeves
Příspěvky občanům na zřizení ČOV
Oprava kaple v obci Mnichov
Zřízení dětského hřiště v obci Řisuty
Dotace na LDT pro občany
Údržba a opravy bytového hospodářství,střecha čp.170
Aktualizace územního plánu
Kamerový systém v obci Libčeves
Projekt využití požární nádrže v obci Libčeves
Kontejnerové stání v obci Mnichov
Celkem

300 000,-Kč
150 000,-Kč
300 000,-Kč
400 000,-Kč
200 000,-Kč
35 000,-Kč
1 000 000,-Kč
544 000,-Kč
300 000,-Kč
50 000,-Kč
30 000,-Kč
3 309 000,-Kč
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Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2019
Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR je postavena na pozitivním
vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře
očekávání.
S ohledem na navýšení minimální mzdy od 1.1.2019, nelze očekávat, že Úřad práce
v Lounech navýší již smluvně zajištěné příspěvky na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Dorovnání do výše minimálního
platu spojené se zákonnými odvody na sociální a zdravotní pojištění pokryjí vlastní
finanční prostředky obce.
Z pohledu provozních nákladů zřízené příspěvkové organizace lze velice těžko
odhadnou dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. havarijní opravy
budovy).
V rozpočtu jsou zahrnuty běžné výdaje na údržbu majetku obce, zde lze očekávat
i navýšení výdajů vlivem změn povětrnostních podmínek, vandalismu, krádežemi
atd.
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Obce
Libčeves.

