ZÁPIS Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE
Předmět kontroly: hospodaření za rok 2018
Zahájení kontroly: 25.2.2019
Ukončení kontroly: 27.2.2019
Kontrolu provedly: J.Egermayerová předseda FK
D.Bouberlová člen FK
Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření za rok 2018.
Kontrola měla k dispozici tyto výkazy: FIN 2-12, Výkaz zisku a ztrát a Rozvahu vše k 31.12.2018.
Pro srovnání uvádíme hodnoty k 31.12.2017.
Rok 2018 – skutečnost k 31.12.2018 údaje v tis. Kč
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Přebytek

k 31.12.2017
20 478
17 792
+ 2 686

k 31.12.2018
25 765
21 556
+ 4 209

Městys hospodařil i v roce 2018 s přebytkem, což lze hodnotit kladně. Vyšší přebytek je vykazován
především příjmem dotace ve výši 1 974 tis. Kč na nové hasičské zásahové vozidlo, které bylo
pořízeno v loňském roce.
Příjmy dle zdrojů – skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč
Příjmy obce tvoří daňové příjmy od státu, příjmy z vlastní činnosti a přijaté transfery a dotace.
Daňové příjmy
příjmy z vlastní činnosti
přijaté transfery a dotace

k 31.12.2017
11 470
6 703
2 305

k 31.12.2018
12 678
6 138
6 944

Daňové příjmy vzrostly oproti r. 2017 cca o 10 %.
V r. 2018 bylo proinvestováno přes 7 000 tis. Kč. Bylo to především připojení nového vrtu,
zahájení stavby nové hasičské zbrojnice, nákup dopravního automobilu na svoz odpadu a
pokračování oprav na sokolovně.
Provozní saldo – v tis. Kč
opakující se příjmy
opakující se výdaje
provozní saldo

2017
19 895
13 993

2018
18 838
13 946

5 902

4 892

Provozní příjmy jsou za uplynulá účetní období oproti provozním výdajům vyšší, což lze
hodnotit kladně a je třeba, aby byl tento trend zachován i nadále.
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Stav dlouhodobých úvěrů k 31.12.2018
dl.úvěr na bytovou výstavbu
dl.úvěr na rekonstr. Zahradní ul.
část úvěru na novou hasičárnu

k 31.12.2017
24 247 022
1 113 853
-

k 31.12.2018
22 307 270
707 077
1 936 000

Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako mírně přebytkový. Vzhledem k pokračujícím a novým
plánovaným investicím (např. pokračování stavby nové hasičárny, rekonstrukce ul. Záblatí, opravy
sokolovny) bude v průběhu roku docházet k rozpočtovým opatřením, které ve výsledku celkové
příjmy a výdaje ovlivní.
Závěr kontroly:
FV konstatoval, že hospodaření obce bylo doposud s přebytkem (viz. provozní saldo) a doporučuje,
aby i nadále, vzhledem k plánovaným investicím, bylo hospodaření uvážené.

Chudenice, 27.2.2019

za FK ….........................................
J.Egermayerová
…........................................
D.Bouberlová
….......................................
Ing. Šavlová
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