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Údaje o plnění pňjmú a Výdajú

n

Rozpocel n-e§yse Jblin na lok 2o.9 byl scnvalen 1a jedrarl žastLp,telšva
mestyse o€ 1A
2a18
'OoO,_
Lslesenlřr c, 20 1842 Jedna se o ro., pďá vy.ovrar9, s Ól wym, p.l.i ,
v Wa"ii
Xc,
Ós g-S!;9
V pŇběhu rcku byla

>
>
,
>
>

""

k

tomLto rozpoďu pňjala čtyň rozpo&ová opáření, a to:

rozpďtové opatřenič. 1 schváleno
rozpďtové opalřen í č, 2 schváleno
rozpoůo,,éopaiřeníč,3 schváeno
rozpoóové opatieníč.4 schváleno

zaďuprtelsfuem
zastupitelstvem
zastupile]sfuem
zástupitelsivem
rozpďiové opalřen í č, 5 schváleno zastupitelstvem

měďyše dne 19.3 20 19, usneseni č,2712019
mestýse one l a,s zbl d, uin"é"r J]ágzor s
mestýse dnea 1O,2ÓtÓ
ěíZOrS
mě*ýse dne 26, 11,20ig,"""""ě"iě,
u"n";;"ie, lorlzolg
měďýse dne 17, 12, 2o1s uiná;ni ř, r z4zol g

Po těchto lozpďto\^ich opatřeních činily celkové příjmy i Výda]e

1

1 1 85 oo0,- Kč,

RozDočtovéhosDodaření dle tříd - PŘÍJMY 20í9
Třída

skutečnost

1_DAŇoVÉ PŘúMY
2_NEDAŇoVÉ PŘílMY

3 kAPlTÁLoVÉ PŘúMY
4_PŘ]]ATÉ TRANsFERY

CELK€M PŘÚMY

Rozpočet

Rožpočet

schválený

po změnách

%sR

%UR

4160 009,69

4 278 000,00

4 343 000,00

91,24

95,79

692 547 ,53

695 100,00

751200,00

99,63

92,I9

544,09

216,52

3 000 000,00

] 43I106,aa

1365 900,00

122a4 263,22

9 339 000.00

2

658 500,00

3

432 300,00

11185 00q00 131,54 109,83

Rozpočtové hosDodaření dle tříd - VýDAJE 20í9
Třida

skutečnost

5 BĚžNÉVÝDAIE

10 248 305,78

6 KAP]TÁtoVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

Rožpočet
schválenÝ
439 000,00

%sR

%UR

282o0o,00

Rozpočet
po změnách

188,42

140,73

805 776,88

3 900 000,00

3 903 000,00

10,66

20,65

11054 082,66

9 339 000,00

11185 000,00

x1&36

98,83

5

7

Financování 2019
Název po|ožky

skutečnost

Zm,staVu krátkodob,prost,na BÚ

FlNANcoVÁNí cEtKEM

1230180,56
-1230180,56

Rozpočet
schválenÝ

Rozpočet
po zlrlěnách

Rozpďtové hospodaření nrestyse v ro.e 2o19 skonči|o pievahou pňjmů nad VýdajiVe

\^iši 1

%sR %UR

23o 180,56 Kč,

pilmů, Vydalů a o dalšich finaněních opeíacích V plnénr členění podle
y^1?,"..:,.!'l:l]
,:".,o*'Uk nahlédnuli
lozpoclove sk adby
V uiedni dny V kancelářl úřadU městyse (yýkaz F|N
]sou
pro hodnocení plněni rozpočtu územnich šamospráVných celxů do'brovoíných 2-12 -Ýýkaz
reqionálních rad
2) Hospodářská

.

"u"rků

)

činnost městyse

í],,lěstys nemá hospodářskou

činnosi

ob"í

"

3)

stav účelovýchfondú a finančnich akiiv

.

lvlěstys netvořlV roce 2019 žádnéfondy,

4) Hospodaření přispěvkových

.

Ivěslys

reaa

org an izac í zřizených městysem

p. spevkoVoJ oígarlllac,,

5) Vyúčtováni íinančníchvztahú ke státnimu řozpočtu a ostainim
rozpočtúmveřejné úrovně

Dotace do rozpočtu měsiyse činily V roce 20,]9 celkem 2 o9o 306,oo Kč. Rozpis přjatých
dolaci
čerpáníV průběhu roku 2019 je zpracován V tabulce Dotace byly řádně Vyúčtovány připadně

vyúčtoványdle smlouvy

o

a

jejich

budou

poskytnuté dotacl. Dotace poskytnuté na Výdaje Uskutečněne
v roce
nás|edu]icir. budou Vyúčtovány po skončeni rea/izace projektů, Víaika nevyčerpané
dotace na Volby
do Evropského parlamentu Ve Výši 12480,52KčbylaVrácenadne31 1,2o2o
údaie isotl V Kč

poskytovatel

klJ

Uz

plzeňského

kraie

98348

KU
kraie
plzeňského

KU

plzeňského

14004

lvlinisterstvo pro

17058

kraie

místnírozvo

ku

Volby do EVropského
parlamenlu
PřispěVek na Vybavenía

opravy neinvestiČn Í poVahy

ku

kraje

účel

plzeňskeho

PsoV- oprava místnich
konrunikacíLrbjín
sDH - požární ochíana _
odborná připrava
oprava místnich
kom u nikací m ěsiyse

zatrubněniotevřené
kanalzaceVčetně úpravy

kraje

Položka

přiděleno

ceřpano

4111

29 000 00

16 519 48

4122

29 900,00

29 900,00

4122

317 000 00

0,00

4116

3 600,00

3 600 00

4116

1 510 806,00

1 510 806,00

4222

200 000,00

000

přilehlého prostranstvi

celkem

2 090 306,00

6) Poskytnuté příspěvky obcím a neziskovým orgánizacím

Městys poskytl

V

roce 2o19 iyto přispěVky:

> svaz měst a obci ČR 3019.o0Kč
. sdíJu e1l resl a obc PK - cle'l§ky pispeveh - 269 oo Kc
. ]\/l^.o€g on Raorlc(o - clen*y o;ispéVe,. '7 745,00 Kc
- MAs svelov,ra clens\y p,IspéVek 2 730 00 Ác
. oDec NeŤčovice- - ptispevek ra psl L|uleí 5 ooo o0 Ác
- Mlj\,o-eg on Radnlclo spolLJaast 1a zachyŤré holce -o
, Hasiči L blín - podpora č nnosii sDH Liblin j6 25o,oo Kč ooo,00 Kc
> Plzeňský kraj- dopravníobs|užnost ta12ooKč
. DSs L|b| n - Lib||nsré slav'losli 3 00o oo Kc
> DsS Liblín _Volnočasovéaktivity 2 o00,0o Kč
/ Polygon 35 490,00 Kč
- obec Kozojedy Díovoz ZŠá [,'ls KozoJedy 30 oo0 00 Kc
. ]\jlš hozo edv - -1 0oo,oo Kč
- VHs BuJesly--,b,r-pieložíaVooovodJH Lolinll cást á7ooo,00Kč
. 70 cSoP Rokycany _zallštén pece o ralezene zla.ere živoocli . 000,oo
i Rokycan§ká nemocnice - při§pěVek 5 ooo,0o Kč

Kc

,l

560 825,48

7) Údaje o hospodaření

s máietkem a o dalších íinančnichoperacích

Lclech jsou sledoýaly ve Vy<&J Rozýaha, Dalsnl Vykazv, ve kte./cr
|:j]b_u,]: l"]_":YY,h
Je
7acnyceno
hospodaien; s,raetken lsou Výhaž 7iskŮ a zlíat d Pňlohd Úcernr zavet^y
Vsecriy
Uveoere Vylazy Jsou k 1ahlédnut v Uiedn nodin/ ra JiadJ ŤésŤyse

stavy majetku k 3í. í2, 20í9 v Kč dle rozvahy
tičet - popis

počátečnístav

Dlouhod9bý nehmotný majetek
018 - Drobný dlouhodobý nehm,maietek
_

021- stavby

022 sam.moV,Věcia soubory

moV.Věc

028 - Drobný dlouhodobý hmotný mai,

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovanÝ
031 Pozemky
032 , KUlturní předmětY

opřávky

39 656,50

21I55156,24
1593 029,80
I186 22] ,o5
4151301,85
1

Nedokončený a pořirovaný dlouhodobý najetek
041 Nedokončenýdl, nehmot,majetek
042 - Nedokončený d], hmotnÝ majetek

8)

223o

23 3a5125,94

1 459 7a1 ,48

3 052 2I7 ,28

69 486,16

1,

10 331,10

4161 633,55

255 713,21

145l 071,9]

2136 484,10

1396 7 66,60

-86

183 656,50

569,,70

_144 000,00

079 oprávkykost,dlouh,n€hmot.mai

081
082

144 000,00

45l a71,9/

k dlouhodobému nehmotnému maietku

k

a6732,60

144 000,00

078 - opráVky k drob, dlouh,nehm,maj

oprávky

Konečný stav

86l32,60

ostat, d]ouhodobý nehm,majetek
Dlouhodobý hmotnÝ majetek odpisovaný
019

obrat

]32,60

1339 718,10
a6732,60

_600,00

_600,00

491194,oa

-6 573 141 ,64
785 920,00

dlouhodobému hmotnému maietku

opráVky ke stavbám
opr,k samost,m. Věc,a soUborL'rm

6

a2I353,64

_686102,15

-99 817,85

Účetnízávěrka

V souladu se zákonem č, 128/20oo sb,, o obcich, Ve zněni pozdělšich předprsů,
]e předlože|a
zastup]te|stvu městyse ke schválení účetnízávěrka obce sesiavená k iozvatiovemu
ánllr.
rz, zols
/Rozvala V/kál zis(L á zIraty, Dl||oha), lJceln zaveína podáVa lr.o.Ťáce
o stavJ a o;hvot, Veš.eryc|^

a\lV a 7avažkJ t]čet.ll Jeorot{y spolL se Zo,aVoL o pre7ÁoJínár rospooaier,,
jčlJ
oDs37erym

zavé.ečréí,1

V

aV

i1Ve'rlělzJcrl zpíave,

ntorracem

9)zpřáva o výsledku přezkoumáni hospodaření městyse
aien l by/o roved ena dne 27 . 4. 2o2o, a ío na zák]adě žádosti, pracovn iky odboíu
lel,onor.lcl,eho,
l:i|.]9!,T ",l
oddělen] přezkoumaváni hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plz;ňského
K'a]e - Leona cerlá lr9, Lelka Kíausova a lng, Vlaoln-i,a Neun-arrova
hospod

p

závěl zplávy:
l. Plnění opatření k odslranění nedostatkú zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření úžemníhocelku za předchozí roky
nebyly 2]ištěny chyby a nedostatky,

b) při dilčímpřezkoumání za rok 2019

dílčípřezkoumání nebylo provedeňo.
ll. Při přežkoumání hospodařeni

Úsc Liblín za rok 20í9

Nebvlv ziištěnv chvbv a hedostatkv í§10 odst.
lll, Při přežkoumáni hospodařehi

3 Disín. a)

Úsc Liblín za rok

zákona č,42012004 sb.),

2019

Neuvádíse zjištěná rizika dle § 1o odst,4 pism. a)zákoná č.420l2oo4 sb.
lV. Při přezkoumáni hospodaření

Úsc Liblín za rok

2o19

Byly zjištěny d|e § 10 odst - 4 písm. b) zákařa č.420/2004 sb. následující
ukazatele:
a) podíl pohledáVek na rozpočtu územni ho celku

3,98%

b) podí]záVazkú na rozpočtu úzernního celku

3,36%

c) podjlzastaveného majetku na celkovém majetkLJ územního

ce]k!

21,goyó

plne znenl zpíavy o výsledku piezkoumanl
hospodaření obce za rok 2o19je přílohoL] k závěrečnémL]

í0) Doplňujicí informace:

.
.
.
.

stav žákladního běžnéhoúčtukB
stav žákladního běžnéhoúčtuČNB
stav zák adního běžréhoúčtuČNB l|,
stav účiusbírky

1 141 347 ,26 Kč
4 217 750,41Kč

826,60 Kč
77 505,00 Kč

P|re zneri zoláýy o VysleokL pre7{oJŤani hosoooá.e1, obce Za ro{ 20]
9 Je pnJohoL k zavérecnemL
LčlJ Ljplre znén záVerecléio .jctL Vceine ce|e žplevy o vysleolu pléz{;uman
hospooarerr ,e
dostuple oál^ovyŤ p,|slJpe..] ra !vw\^ ,lo,1 c,/ a |e n irar,éorut]ra jiaou má.i"i"l
'

'r,ri.

Návrh na UsnéseniI

1r.|:"],."|:l::
roK lU v VcelleT::!*
zpravy

Llo,1r,scl^valule,celoloťni 1-ospoda,enl řéstyse a zave,ečlý Lcel Ťeslyse za
o Výsledku přez|oJman| hospodaienl ÚSc l blin Za ,ok 20i9 oez Vyhr;d

V Liblině: 28, 5 2020

lsL\§
Zpracova

a

]ng, J]řina DuháňoVá

Závě,ecny jcet byl schvale1 ra leorénl žaslupllelslva Mesl}se L,bll1 dre l6,
c. 4al2a2a

6 2o2o Lsnesellír

