Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za 1 Q/20 15

Zahájení kontroly:

dne 1l.5.2015 ve 13.00 hodin

'[?Jkončení kontroly:

dne 11.5..2015 v 16.30 hodin

Místo kontroly:

obecní úřad Chudenice

Kontrolu provedli:

Ing. Marie Šavlová - předseda FK,
Jitka Egerrnayerová - 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 2015, Rozpočtová opatření za
kontrolované období, Výkaz FIN 2-12 k 28.2.2015 a k 31.3.20l5, dále účetní
doklady ke dni kontroly /faktury, pokladna/
3. Kontrola:

Kontrolou dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení.
Dále byl zjišt'ován vývoj příjmů a výdajů a porovnání na rozpočet.
Celkové příjmy k 28.2.2015

2 341 027,- Kč

Celkové výdaje k 28.2.2015

l 989 281,- Kč

Provozní výsledek - přebytek
Celkové příjmy k 31.3.2015

351 746,- Kč
9 291 021,- Kč z toho dotace
5 133 146,- na I. Etapu rekonstrukce

Celkové příjmy bez dotace

4157 875,- Kč

Celkové výdaie k 31.3.2015

3 417 157,- Kč

Provozní výsledek - přebytek

740 718,- Kč

Uvedené provozní přebytky signalizují dobrý vývoj hospodaření současného
vedení a předpoklad zvládnutí plánovaného přebytku v roce 2015.

Závěr:

FK prověřila, že uvedená dotace na 1. etapu rekonstmkce komunikací byla
použita ke splacení úvěru a zbývá ještě doplatit cca 850 tis. vlastních
prostředků na realizaci tohoto projektu do konce července. Vzhledem k vývo3i
cash flow / příjmy docházejí se zpožděním/ dopomčujeme i nadále dížet
výdaje pod kontrolou a v řádném termínu úvěr splatit. Upozorňujeme, že
nesplacení by znamenalo pro obec velké riziko při dalším využívání služeb
bank. Jako rezervu jsme dopomčili při řízení o konsolidaci úvěrů navýšit výši
kontokorentního úvěru o 350 tis.Kč a tímto úvěrem vykrývat nesoulad mezi

došlými příjmy a nutnými výdaji, za nově vysoutěžených podmínek je tento
úvěr velice výhodný, při plném čerpání by činil náklad za celý rok pouze
5 795,- Kč.

FK nenavrhuje mimo výše uvedeného žádné opatření.

V Chudenicích dne 18.5.20l5
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Předseda finanční komise:

Ing. Marie Šavlová

Člen finanční komise: Jitka Egermayerová
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