Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse
Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření k 31.3. 2018

Zahájení kontroly:

dne 20.4.2018 v 10.00hodin

Ukončení kontroly:

dne 23.4.2018 v 11.00 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 roku 2018 a porovnání na rozpočet městyse Chudenice.
2. Předložené podklady: Rozpočet na rok 2018, Výkaz FIN 2-12 k 31.3.2018
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 31.3.2017

Celkové příjmy k 31.3.2018

5 310 673,- Kč

5 571 170,- Kč

Celkové výdaje k 31.3.2017

Celkové výdaje k 31.3.2018

4 367 718,- Kč

4 137 502,- Kč

Provozní výsledek – přebytek
+ 942 955,- Kč

+ 1 433 668,- Kč

Dle rozpočtu sestaveného na rok 2018, kdy se počítá s celkovými příjmy ve
výši 15 635 tis. Kč, lze již dle výsledků za 1. čtvrtletí předpokládat daleko
lepšího výsledku. A to hned ze dvou důvodů, za prvé jistým příjmem dotací
v minimální výši 5 mil. Kč a zvýšením daňových příjmů od státu dle nově
navýšeného koeficientu schváleného od roku 2018.
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Přehled příjmů dle určení:
Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Ostatní transfery /SR, kraj apod./

k 31.3.2017

k 31.3.2018

3 676 912

3 769 050

1 510 059

1 574 504

123 672

131 663

Provozní saldo k 31.3.2018
Opakující se příjmy

5 471 992

Opakující se výdaje

3 915 300

Provozní saldo

1 556 692

I tvorba nejdůležitějšího ukazatele hospodaření obce tj. provozního salda
odpovídá nastavenému trendu tj. odpovědnému hospodaření s obecními
prostředky a tvorbě rezerv pro příští investiční akce.
Závěr:
FKdále prověřila, že jsou řádně spláceny poskytnuté úvěry včetně úroků.
FK nenavrhuje žádné opatření, co se týče finančního stavu obce.
Upozorňujeme ale na skutečnost, že dosud nebyla zahájena žádná
z plánovaných investic na letošní rok a dojde-li ke kumulaci více akcí,
v příštím období nastanou problémy s řízením cash flow a ohrožení stability
finančních toků obce.
V Chudenicích dne 23.4. 2018
Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová ………………………….
Člen finanční komise:

Jitka Egermayerová ………………………….

2

