Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse
Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za 3. čtvrtletí 2016

Zahájení kontroly:

dne 26.10.2016 v 9.00hodin

Ukončení kontroly:

dne 26.10.2016 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 3. čtvrtletí 2016
2. Předložené podklady: Výkaz FIN 2-12 k 30.9.2016, Rozpočet na rok 2016, Rozpočtová
opatření schválená ve 3. čtvrtletí 2016
3. Kontrola:
A/ Stav– údaje v tis. Kč–skutečnost k 30.6. 2016

k 30.9. 2016

Celkové příjmy

11 030

15 886

Celkové výdaje

6 224

9 653

Rozdíl - schodek

+ 4 806

+

6 230

Ve 3 čtvrtletí2016 se na celkových příjmech podílely daňové příjmy od státu ve výši 8 564
tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti obce ve výši 7 319 tis. Kč / v tom prodej bytu za 1 231
tis. Kč/.
Na příjmech od státu se v letošním roce příznivě projevuje rostoucí ekonomická situace
státu, ve stejném období v loňském roce činily daňové příjmy 6 085 tis. Kč, konečný stav
roku 2015 byl 8 935 tis. Kč, čehož je téměř dosaženo již k 30.9.2016.
Zajímavý je i údaj o výši zaplacených úroků obce za čerpané úvěry:
V roce 2014 uhrazeno 920 tis. Kč, k 30.9.2015 uhrazeno 526 tis. Kč a k 30.9.2016 již
pouze 161 tis. Kč /konsolidace úvěrů v červenci 2015/
K 30.9.2015 526
B/ Rok 2016 – údaje v tis. Kč –ROZPOČET

původní

po změnách

Celkové příjmy k 31.12.2016

13 517

18 390

Celkové výdaje k 31.12.2016

9 188

12 808

Rozdíl – přebytek

+4 329 +5 582

Z uvedeného vyplývá, že obec má dostatečné zdroje k úhradám dokončených investic.
V posledním čtvrtletí dojde ke konečným úhradám např. rekonstrukce kotelny, í hřiště u
školky, rekonstrukce sociálního zařízení ve školce, akce kanalizace a vodovodu Záblatí,
sokolovna a další drobné akce. Současně ale dojde i vyúčtování dotací na uvedené akce.
Proto je předpoklad dosažení dobrého výsledu hospodaření v roce 2016.

Čistý provozní výsledek k 30.6. 2016

k 30.9. 2016

Opakující se příjmy 9 469

14 308

Opakující se výdaje 6 026

9 276

Čistý provozní výsledek

činí

3 443 tis.Kč

5 032 tis.Kč

Závěr:
Nenavrhujeme žádná opatření.

V Chudenicích dne 4. 11.2016

Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová ………………………….
Člen finanční komise:

Jitka Egermayerová ………………………….

