Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za 1Q/2016

Zahájení kontroly:

dne 24.4.2016 v 10.00hodin

Ukončení kontroly:

dne 25.4.2016 v 15.00 hodin

Místo kontroly:

obecní úřad Chudenice

Kontrolu provedli:

Ing. Marie Šavlová – předseda FK,
Jitka Egermayerová – člen FK

1. Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za první
3 měsíce, porovnání na rozpočet a zjištění dodržování rozpočtové kázně a
zjištění finanční situace městyse Chudenice.
2. Předložené podklady: Rozpočet na rok 2016, Rozpočtová opatření za
kontrolované období, Výkaz FIN 2-12 k 31.3.2016 a k 31.3.2015
3. Kontrola:
Kontrolou dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení.
Dále byl zjišťován vývoj příjmů a výdajů k minulému období a porovnání na
rozpočet.
Celkové příjmy k 31.3.2015

Celkové příjmy k 31.3.2016

9 291 021,- Kč z toho dotace

5 931 818,- Kč

5 133 146,- na I. Etapu rekonstrukce
Celkové příjmy bez dotace
4 157 875,- Kč

5 931 818,- Kč

Celkové výdaje k 31.3.2015

Celkové výdaje k 31.3.2016

3 417 157,- Kč

3 155 070,- Kč

Provozní výsledek – přebytek
740 718,- Kč

2 776 748,- Kč

Přebytek hospodaření za 1. čtvrtletí je o více než 2 mil. vyšší než
v předcházejícím roce. Je to způsobeno dvěma hlavními faktory. Za prvé
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v prvním volebním období se zastupitelé museli vyrovnat s řadou dluhů
minulého zastupitelstva,zaměřit se na úspory zejména provozních nákladů,
stabilizovat finanční situaci městyse, konsolidovat nevýhodné úvěry, zlepšit
výběr nájemného a poplatků za další služby, v tomto trendu se pokračuje a
tak jsou vytvářeny rezervy na financování plánovaných investic a případných
nutných oprav a nákupů a doporučujeme začít vytvářet finanční zdroje
dlouhodobějšího charakteru. Doba je příznivá, konjunktura pokračuje a
příjmy od státu se zvyšují.
Příjmy k 31.3.2016 ve výši 5 931 818,- Kč jsou tvořeny:
- Příjmy daňové
- Neinvestiční transfery od státu

2 615 158,- Kč
164 450,- Kč

- Příjmy z vlastní činnosti

1 924 646,- Kč

- Mimořádné - prodej bytu

1 227 564,-Kč

- Přijaté dary /Myslivecké sdružení/

10 000,- Kč

Výdaje ve sledovaném období k 31.3. 2016 ve výši 3 155 070,- Kč
odpovídají schválenému rozpočtu, neshledáno nic znepokojivého ani
mimořádného. Plánované investice včetně zažádaných dotací se projeví až
v následujících období.
Závěr:
FKdále prověřila, že jsou řádně spláceny poskytnuté úvěry včetně úroků.
Dále oproti minulému roku došlo ke zlepšení cash flow / příjmy od státu
nedocházejí s takovým zpožděním jako v loňském roce, kdy k narovnání
došlo až v posledním čtvrtletí 2015/.
FK nenavrhuje žádné opatření.
V Chudenicích dne 6.5.2016
Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová …………………………
Člen finanční komise:

Jitka Egermayerová ………………………….
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