Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice
Předmět kontroly: hospodaření za I. čtvrtletí r. 2019
Provedení kontroly: 2.5. - 3.5.2019
Kontrolu provedly: J.Egermayerová
D.Bouberlová
Zaměření kontroly: hospodaření městyse za první čtvrtletí 2019
Použité výkazy:
FIN 2-12 k 31.3.2019, rozpočet obce na r. 2019.
Skutečnost k 31.3.2019 údaje v tis. Kč
31.3.2018
5 571
4 138

Celkové příjmy
Celkové výdaje
provozní výsledek

+ 1 433

31.3.2019
6 105
9 661
- 3 556

Výše výdajů je ovlivněna investicí ve výši cca 5 mil. Kč na probíhající stavbu požární
zbrojnice. Tento výdaj je kryt dlouhodobým úvěrem a neovlivňuje provozní saldo.
Na tuto investici bude čerpána dotace.
Příjmy dle zdrojů k 31.3.2019 v tis. Kč
31.3.2018
3 769
1 575
132

daňové příjmy
příjmy z vlastní činnosti
přijaté transfery a dotace

31.3.2019
4 210
1 253
642

Provozní saldo v tis. Kč
opakující se příjmy
opakující se výdaje
Provozní saldo

31.3.2018
5 472
3 915
+ 1 557

31.3.2019
5 615
3 836
+ 1 779

Rozpočet městyse na rok 2019 v tis. Kč
příjmy
výdaje

schválený rozpočet
30 833
28 889

rozpočet po změnách k 31.3.2019
31 291
29 593

Obce hospodaří s financemi v souladu se schváleným rozpočtem. Jestliže nastanou v průběhu
roku situace, které si vyžádají změny, děje se tak prostřednictvím rozpočtových opatření.
Během prvního čtvrtletí byly příjmy navýšeny z titulu přijetí dotace na připojení vrtu HV 6.
Výdaje pak následnou investicí na tento vrt, úroky z dlouhodobého úvěru na výstavbu požární
zbrojnice a navýšenými dotacemi zájmovým spolkům.
Závěr
Provozní saldo, které je nejdůležitějším ukazatelem hospodaření obce, je nepřetržitě
vykazováno kladné, což lze hodnotit kladně.
Pro udržení kladného, popřípadě vyrovnaného rozpočtu, je nutné, aby vedení obce zvážilo
výdaje, které nejsou uvedeny v rozpočtu na letošní rok a omezilo je pouze na výdaje nezbytně nutné.

Chudenice,

6.5.2019
Za FK

…......................................
J.Egermayerová
…......................................
D. Bouberlová

