Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse
Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za rok 2017

Zahájení kontroly:

dne 21.3.2018 v 10.00hodin

Ukončení kontroly:

dne 23.3. 2018 ve 14.00 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
2017
2. Předložené podklady: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017, Výsledovka
k 31.12.2017, Rozvaha k 31.12.2017, Rozpočet na rok 2018
3. Kontrola:
Pro srovnatelnost hospodaření obce jsou uvedena i data roku 2016 - viz
přehledy
A/ Rok 2017 – údaje v tis. Kč – skutečnost
k 31.12.2016 k 31.12.2017
Celkové příjmy

21 320

20 478

Celkové výdaje

15 277

17 792

+ 6 043

+2 686

Přebytek

Vykazovaný nižší přebytek je způsoben pořízením zásahového hasičského
auta, jehož finanční úhrada ve výši 2.418.789 Kč proběhla v prosinci, ale
dotace bude poskytnuta až v roce 2018.
V roce 2017 byly realizovány investice ve výši 3 513 371 Kč /nákup
hasičského zásahového vozidla, nákup techniky na sečení a úklid, projekty
apod./ Dále provedena rekonstrukce střechy na sokolovně v hodnotě
1 776 224 Kč a realizovány další vynucené opravy ve výši 375 tis. Kč.
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Rok 2017 – příjmy dle zdrojů–skutečnost v tis.Kč
Příjmy obce tvoří pravidelně dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy
z vlastních činností obce.
k 31.12.2016

k 31.12.2017

Daňové příjmy

9 928

11 470

Příjmy z vlastní činnosti

8 596

6 703

Neinvestiční transfery

1 597

1 935

Investiční dotace

1 200

70

Daňové příjmy od státu každoročně rostou, od ledna 2018 dojde k dalšímu
navýšení z důvodu, že bylo vládou schváleno vyšší přerozdělování daní
obcím a městům. U investičních dotací došlo k přesunu příjmu dotace na
hasičské zásahové vozidlo až do letošního roku – jedná se o téměř 2 mil. Kč.
B/ Rok 2018 – Rozpočet
Pro rok 2018 sestaven a schválen rozpočet s příjmy 15 635 tis. Kč a výdaji ve
výši12 588 tis. Kč. V průběhu roku bude docházet k významnému
navyšování formou rozpočtových opatření z důvodu zahájení investic
v očekávané výši 20 mil. Kč.
Velké investice budou realizovány od roku 2018, tj. výstavba nové hasičské
budovy, napojení vodovodního vrtu, výměna oken mateřské školy, nákup
kontejnerů na biologický odpad.
Tyto investice mohou být dle platných pravidel zahrnuty do rozpočtu až
v době zahájení, tj. vysoutěžení zhotovitele, realizační ceny a zajištění
financování. Na všechny tyto projekty má obec zajištěny dotace.
C/ Rok 2017– Provozní saldo v tis. Kč
skutečnost 2016 skutečnost 2017
Opakující se příjmy

18 587

19 895

Opakující se výdaje

12 440

13 993

6 147

5 902

Provozní saldo
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U provozního salda je dosahováno za stávajícího vedení nadprůměrného
výsledku, za uplynulá 3 účetní období vykázán čistý provozní výsledek v
hodnotě 16 milionů 154 tisíc korun.
D/– Stav úvěrů

k 31.12.2016

Provozní úvěr /kontokorent/

k 31.12.2017

0

0

Úvěr na bytovou výstavbu

25.876.898

24.247.022

Úvěr rekonstr. Zahradní ul.

1.520.628

1.113.852

480.000

0

Úvěr rekonstr. Náměstí II.et.

Od poloviny roku 2017 přistoupila obec ke zvýšení měsíčních splátek u
úvěru na bytovou výstavbu, což představuje od roku 2018 roční výši 1.940
tis. Kč a tím zkrácení splatnosti úvěru. Úvěr na rekonstrukci Náměstí II.
etapa byljiž splacen.
Závěr: Nenavrhujeme žádná opatření.
V Chudenicích 23.3.2018
Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová ………………………….
Člen finanční komise:

Ing. Oldřich Vlasák ………………………….
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