Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice
Předmět kontroly: hospodaření za I. pololetí 2019
Provedení kontroly: 22.7. - 24.7.2019
Kontrolu provedly: D.Bouberlová, J.Egermayerová
Použité výkazy: FIN 2-12 k 30.6.2019, rozpočet obce na r. 2019,
rozpočtová opatření č. 1 – 5.
Skutečnost k 30.6.2019, údaje v tis. Kč.
31.3.2019
Celkové příjmy
Celkové výdaje
provozní výsledek

6 105
9 661
- 3 556

30.6.2019
10 750
17 676
- 6 926

Výši výdajů od počátku roku ovlivňuje především výstavba požární zbrojnice
(od poč.roku 9 527 tis. Kč) a zakoupení hasičského vozidla (567 tis.Kč).
Výdaje na tuto výstavbu jsou kryty úvěrem, který bude městys splácet od
příštího roku. V příjmech 2019 by se měla objevit částka dotace, která nám
byla na tuto akci přidělena.
Příjmy dle zdrojů v tis. Kč
daňové příjmy
příjmy z vl. činnosti
přijaté transfery a dotace

k 31.3.2019
4 210
1 253
642

30.6.2019
7 260
2 608
882

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

10 144
6 588
+ 3 556

Od počátku roku je provozní saldo plusové, což lze hodnotit kladně.

Rozpočet městyse na r. 2019 v tis. Kč
schválený rozpočet
příjmy
výdaje

30 833
28 890

rozpočet po změnách k 30.6.
32 653
31 768

Závěr
Fin.komise doporučuje i nadále hospodařit s finančními prostředky uváženě.
Rozpočet na r. 2019 byl schválen jako mírně přebytkový ale vzhledem k výdajům,
které byly uskutečněny nad rámec rozpočtu, je třeba postupovat do konce letošního
roku tak, aby byl rozpočet alespoň vyrovnaný.
Městys hospodařil v předešlých letech s přebytkem a proto dáváme vedení MÚ,
při sestavování rozpočtu na rok 2020, ke zvážení možnost vytvořit peněžní fond
s účelovým zaměřením na plánovanou akci v r. 2020. Příjmy a výdaje tohoto
fondu by pak byly součástí rozpočtu obce.
Dále FK upozorňuje na přijetí zákona č. 23/2017 Sb o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti.

Chudenice, 4.8.2019

Za FK …..............................
J.Egermayerová

…...............................
D.Bouberlová

