Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse
Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za rok 2016

Zahájení kontroly:

dne 3.4.2017 v 9.00hodin

Ukončení kontroly:

dne 5.4. 2017 v 16.00 hodin

Místo kontroly:

obecní úřad Chudenice

Kontrolu provedli:

Ing. Marie Šavlová – předseda FK,
Ing. Oldřich Vlasák – člen FK

1. Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za rok
2016 a plnění schváleného rozpočtu na rok 2016
2. Předložené podklady: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016 a k 31.12.2015,
Rozpočet na rok 2017
3. Kontrola:
Pro lepší přehlednost a srovnatelnost hospodaření obce jsou uvedena i data
roku 2015 - viz přehledy
A/ Rok 2016 – údaje v tis. Kč–skutečnost
k 31.12.2015

k 31.12.2016rozpočet 2017

Celkové příjmy

27 747

21 320

15 744

Celkové výdaje

22 667

15 277

13 156

Přebytek

+ 5 080 + 6 043

+2 588

Od nástupu nového zastupitelstva se hospodaří pouze s přebytkem a rostou
úspory na nové projekty.
V roce 2016 byly realizovány investice ve výši 2 807 295 Kč /vodovod,
čistírna odpadních vod, rekonstrukce kotelny budova místní správy/.
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Na opravy a rekonstrukce bylo vynaloženo 1 733 232 Kč, na podporu
činnosti místních spolků, mateřské školy a příspěvek na rekonstrukci
Bolfánku bylo transferováno 540 579 Kč.

Rok 2016 – příjmy dle zdrojů–skutečnost v tis.Kč
Pravidelné příjmy obce tvoří dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy
z vlastních činností obce.
k 31.12.2016

k 31.12.2015

Daňové příjmy

9 928

8 712

Příjmy z vlastní činnosti

8 596

5 498

Neinvestiční transfery

1 597

1 052

Investiční dotace

1 200

11 971

Z uvedeného je přehledně vidět, jak rostou daňové příjmy od státu,
předpoklad rostoucí ekonomiky i v roce 2017 umožnil počítat s obdobnými
případně i mírně vyššími příjmy.
Jiná situace je u příjmů z vlastní činnosti obce, kde byl rok 2016 mimořádně
nadprůměrný – prodej bytu a vysoké příjmy z lesní těžby – likvidace
napadení kůrovcem.
B/ Rok 2017 – Rozpočet
Pro rok 2017 sestaven a schválen rozpočet s příjmy 15 744 tis. Kč a výdaji ve
výši 13 156 tis. Kč. V příjmech jsou zatím obsaženy pouze jisté investiční
dotace, uvažuje se s celou řadou velkých investičních projektů, je zažádáno o
dotace a dle úspěšnosti budou jednotlivé projekty realizovány.
C/ Rok 2016 – Provozní saldo v tis. Kč
skutečnost 2015

skutečnost 2016

Opakující se příjmy

15 659

18 587

Opakující se výdaje

11 554

12 440

Provozní saldo

4 105

6 147
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U provozního salda je dosahován stále lepší výsledek, což se projevuje
v bezproblémovém splácení přijatých úvěrů a zlepšování likvidity obce.
D/ Rok 2016 – Stav úvěrů

k 31.12.2015

Provozní úvěr /kontokorent/

713.961

k 31.12.2016

0

Úvěr na bytovou výstavbu

27.196.899

25.876.898

Úvěr rekonstr. Zahradní ul.

1.927.404

1.520.628

Úvěr rekonstr. Náměstí II.et.

895.768

480.000

Od roku 2017 přistupuje obec ke zvýšení měsíčních splátek a zkrácení
splatnosti úvěru na bytovou výstavbu. Úvěr na rekonstrukci Náměstí II. etapa
bude splacen v letošním roce.
Závěr: Nenavrhujeme žádná opatření.
V Chudenicích 18.4.2017
Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová ………………………….
Člen finanční komise:

Ing. Oldřich Vlasák ………………………….
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