Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření k 30.9. 2018

Zahájení kontroly:

dne 5.11. 2018 v 9.00 hodin

Ukončení kontroly:

dne 7.11. 2018 v 15.00 hodin

Místo kontroly:

Obecní úřad Chudenice

Kontrolu provedli:

Jitka Egelmayerová – předseda FK,
Ing. Marie Šavlová – člen FK

1. Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za třetí
čtvrtletí roku 2018 a porovnání na rozpočet městyse Chudenice.
2. Předložené podklady: Rozpočet na rok 2018, Výkaz FIN 2-12 k 30.9. 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
k 30.6. 2018

k 30.9.2018

Celkové příjmy

12 321

17 871

Celkové výdaje

8 380

15 543

+ 3 941

+ 2 328

Provozní výsledek – přebytek

Nižšího přebytku bylo dosaženo z důvodu provedených investic ve výši
4 873 tis. Kč a oprav ve výši 1 254 tis. Kč. Ke konci roku tyto výdaje
významně vzrostou o zahájenou výstavbu hasičské zbrojnice a dokončenou
akci připojení nového vodovodního vrtu. Dotace na tyto akce obec obdrží až
v roce 2019 a 2020.

Přehled příjmů dle určení:
k 30.6. 2018

k 30.9.2018

Daňové příjmy

6 611

9 250

Příjmy z vlastní činnosti

3 345

5 017

Ostatní transfery /SR, kraj apod./

2 365

3 604

Pozitivní vývoj v růstu daňových příjmů pokračuje a je očekáváno daleko
vyšší překročení schváleného rozpočtu v příjmech /rozpočet 15 635 tis. Kč,
k 30.9. po provedení rozpočtových opatření činí příjmy již 17 871 tis. Kč./
V ostatních transferech od státu je již přijatá investiční dotace na hasičské
zásahové vozidlo ve výši 1 901 tis.Kč a ostatní neinvestiční transfery ve výši
1 703 tis. Kč s určením na ostatní prováděné akce, např. sokolovna, výměna
oken MŠ apod.
Provozní saldo k

k 30.6. 2018

k 30.9.2018

Opakující se příjmy

9 984

15 694

Opakující se výdaje

6 525

10 467

+ 3 459

+ 5 227

Provozní saldo

FK dále prověřila, že jsou řádně spláceny poskytnuté úvěry včetně úroků.
K 30.9. 2018 činí splátky dvou úvěrů 1 790 tis. Kč. Velmi pozitivní jsou
vynaložené náklady na úroky, které u úvěru na výstavbu bytových domů činí
127 tis. Kč a u úvěru výstavby Zahradní ulice pouze 14 tis.Kč od počátku
roku.
Závěr: Finanční situace obce velmi uspokojivá.

V Chudenicích dne 8.11. 2018
Předseda finanční komise: Jitka Egelmayerová ………………………….

Člen finanční komise:

Ing. Marie Šavlová ………………………….

