Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření k 30.6. 2018

Zahájení kontroly:

dne 13.8. 2018 v 10.00 hodin

Ukončení kontroly:

dne 15.8. 2018 v 11.00 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 první
pololetí roku 2018 a porovnání na rozpočet městyse Chudenice.
2. Předložené podklady: Rozpočet na rok 2018, Výkaz FIN 2-12 k 30.6. 2018
3. Kontrola:
Kontrolou dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení.
Dále byl zjišťován vývoj příjmů a výdajů a porovnání na rozpočet.
Veškeré údaje v tis. Kč
Celkové příjmy k 31.3.2018

Celkové příjmy k 30.6. 2018

5 571

12 321

Celkové výdaje k 31.3.2018

Celkové výdaje k 30.6. 2018

4 138

8 380

Provozní výsledek – přebytek

Provozní výsledek – přebytek

+ 1 434

+ 3 941

Uvedené výsledky nepotřebují komentář.
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Přehled příjmů dle určení:
k 31.3.2018

k 30.6. 2018

Daňové příjmy

3 769

6 611

Příjmy z vlastní činnosti

1 575

3 345

132

2 365

Ostatní transfery /SR, kraj apod./

Pozitivní vývoj v růstu daňových příjmů a očekávané dotace v letošním roce
v minimální výši 5 mil. Kč dávají předpoklad daleko vyššího překročení
schváleného rozpočtu v příjmech /rozpočet 15 635 tis. Kč./ V ostatních
transferech od státu je již přijatá dotace na hasičské zásahové vozidlo ve výši
1 901 tis.Kč.
Provozní saldo k

k 31.3.2018

Opakující se příjmy

5 472

9 984

Opakující se výdaje

3 915

6 525

Provozní saldo

1 557

3 459

k 30.6. 2018

I tvorba nejdůležitějšího ukazatele hospodaření obce tj. provozního salda
odpovídá požadavkům a tvorbě rezerv pro investiční akce realizované
v letošním roce a roce 2019 /napojení nového vrtu, výstavba hasičské
zbrojnice, výměna oken v MŠ, dokončení opravy střechy sokolovna/.
Dále byla provedena kontrola Smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 17 mil.
Kč od ČSOB na financování výstavby hasičské zbrojnice a prověření zda
odpovídá schválené nabídce předložené zastupitelstvu obce.
Smlouva odpovídá nabídce až na jeden bod, kdy je obci stanovena závazková
provize z nečerpané výše úvěru ve výši 0,01% p.a. Vzhledem k výši úvěru se
nejedná o zanedbatelné částky týkající se celého období čerpání až do konce
roku 2019, proto vyzván ihned starosta k jednání s bankou o vypuštění tohoto
ustanovení.
Ostatní ujednání ve smlouvě jsou standardního typu a při plnění ze strany
obce nehrozí žádné sankce a pokuty.
FK dále prověřila, že jsou řádně spláceny poskytnuté úvěry včetně úroků.
Ke dni vyhotovení tohoto zápisu byla finanční komise informována starostou
obce, že došlo k jednání s bankou a povinnost závazkové provize ze smlouvy
vypuštěna.
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Závěr:
FK navrhuje starostovi obce řádné seznámení s termíny a povinnostmi
předkládání dokumentů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí úvěru a
dodržování těchto povinností.
Dále ukládáme vyvíjet tlak na zhotovitele investice tj. ZETES KT, aby
byly dodržovány termíny a zejména dokončení v požadovaném termínu,
aby nedošlo k ohrožení schválených dotací, případně jejich krácení.
V současné době narůstají problémy městům a obcím kvůli množstvím
zakázek, nejsou plněny termíny a obce se dostávají do problémů.

V Chudenicích dne 17.8. 2018
Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová ………………………….
Člen finanční komise:

Ing. Oldřich Vlasák ………………………….
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