
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P l s

ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 9. 9. 2019.

Přítomni: Matěj Kadlec - předseda, Daniela Horčíková, Simona Azilinonová, Radek Horák,

Jakub Hazda Štěpán Hradecký, Hana Vajnerová —tajemnice

Omluveni: Jan Urbanec

Program jednání:

Zahájení

1. Určeníověřovatele zápisu schválení programu

. Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš

. Projekt obce na podporu integrace cizinců za rok 2018

. Dotační program MČ Praha-Libuš 2018/19

. Rozpočtová opatření č. 23-41/2019

. Plnění rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019

. Pravidla pro investiční záměry Libuš

. Pohledávka

. Zásady pro investory

10. Různé
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Jednání bylo zahájeno v 17:30 hod.

Jednání vedl: předseda FV ZMČ Praha—Libuš, Mgr. Matěj Kadlec

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Předseda zahájil 4. zasedání FV ZMČ v roce 2019. Výbor je usnášeníschopný, omlouvá se pan

Jan Urbanec. Podklady vel. podobě budou zasílány s heslováním a s návrhy usnesení. Jako

ověřovatel zápisu byl navržen pan Radek Horák.

Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

Program byl schválen, zápis byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Radek Horák.

2. Rekonstrukce kamenné zdi napozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš

Předseda informoval členy FV o průběhu rekonstrukce kamenné zdi při čp. 1, tzv. 2. etapy, kde

došlo ze strany zhotovitele k pokusu použití jiného materiálu, než bylo vyžadováno ve veřejné

vyhlášce. Rovněž rekonstrukce vnitřních prostor pošty se neobešla bez komplikací, když až na

zvláštní upozornění bylo upuštěno od záměru výměny historických dveří za plastové. Aktuálně

probíhá jednání s RMČ o návrhu usnesení, které by zajišťovalo zpracování výsledků stavebně

historického průzkumu čp. 1 do každé investiční/stavební akce v rámci tohoto majetku MČ.

V návaznosti na rekonstrukci zdi proběhla veřejná zakázka na tzv. INFO kout v hodnotě 340 tis.

Kč bez DPH, do které však nebyla podána žádná nabídka. Jedná se o tři nové informační tabule a

rekultivaci přilehlé plochy o velikosti do 100 m2.
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Finanční výbor žádá o rozpočet na akci INFO kout a dále informace kdalším předpokládaným

investičním/stavebním akcím k nemovitostem čp. 1 a křižovatky Dobronická/Libušská.

Nevhodně rekonstruovaných cca 18m zdi nekoncepčně kontrastuje se zanedbanou zdi v dalších

desítkách metrů. FV navrhuje ZMČ iniciovat diskuze nad dalším využitím prostranství okolo čp. 1

včetně dvora který v současnosti připomíná nejvíce sběrný dvůr a nikoli přístupovou

bezbariérovou cestu do jednací místnosti ZMČ.

 

 

Hlasování č. 2: pro 6, proti O, zdržel se 0.

Usnesení 11/2019 bylo schváleno.

3. Projekt obce na podporu integrace cizinců za rok 2018

Dlouhodobý projekt integrace vyžaduje 10% účast z rozpočtu MČ, která byla dříve ještě

ponižována příspěvkem z Magistrátu. Stěžejní části jsou dle dostupných informací tyto: 1)

kulturní akce MČ, 2) asistenti pedagogů do školských zařízení, 3) vzdělávání dospělých. Zejména

třetí z uvedených akcí v posledním období zaostává a to zejména pro organizační, tj. personální

možnosti ÚMČ. Finanční částka účelové dotace je tedy oproti minulosti nižší.

FV žádá informace o možnostech přerozdělování financí na další subjekty vykonávající aktivity

v oblasti integrace a dále o možnostech placení koordinátorů přímo z čerpané účelové dotace.

.vv/

Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usneseni 12/2019 bylo schváleno.

4. Dotační program MČ Praha-Libuš 2018/19

Vyhodnocení uplynulého ročníku provádí speciální komise vzešlá nejčastěji ze členů Komise

udržitelného rozvoje a úředníků. Na základě vyhodnocení (mimo jiné) jsou rozdělovány účelové

dotace na další rok. Aktuálně se rozdělují finance do 5 oblastí zčástek stanovených ZMČ.

Zdrojem jsou finance zVHP a JTHZ, což je zdroj, který nelze do budoucna zaručit a je tedy

otázka, jaká alternativa by pro podporu místních neziskové organizace přicházela v úvahu.

FV žádá OŽPD o informace ke kritériím, dle kterých se finance rozdělují, např. dle počtu dětí,

splnění závazků z minulého ročníku apod.

Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 13/2019 bylo schváleno.

5. Rozpočtová—ogtření č. 23-41/2019

Diskutována byla RO:

32/2019 — výstavba garáží pro hasičská vozidla v majetku MČ Praha-Libuš.

39/2019 — v reakci na aktuální stav — navýšení závazných ukazatelů, ato mzdových prostředků a

ostatních neinvestiční výdaje třídy v ZŠ Meteorologická. Prostředky budou žádány na MHMP.

40 a 41/2019 — neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 14/2019 bylo schváleno.

6. Plnění rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019

Průběžné plnění rozpočtu je přístupné na webu MČ. Aktuálně je předkládána verze k30. 6.

2019. Vrámci tohoto bodu bylo jednáno plnění plánovaných akcí (OdPa 3117/pol. 6121,

3636/5169). Dotazovány byly tzv. mylné platby (6171/5909), které představují finanční

prostředky, jež došly od odesílatele na jiné č. úč. MČ než bylo předepsáno (dary na přelomu
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roku, které bylo nutno přeúčtovat). Dále byla uvedena čísla účtů MČ, znichž jeden je

samostatně veden pro Klub Junior.

Vrámci tohoto bodu byla jednána též daň z nemovitých věcí (0000/1511) vdosavadní výši

7 300 tis. Kč schváleného rozpočtu. FV se seznámil s novým způsobem stanovení daně. Její

navýšení vrámci MČ Praha-Libuš je aktuálně diskutováno, vdanou chvíli však nejsou známy

důvody navýšení. (pozn. 15. 9. - Navýšení je odůvodněno vyšším příjmem z daně, který chce

RMČ směřovat na rozvoj školství. Lze očekávat diskuzi na ZMČ.)

Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 15/2019 bylo schváleno.

7. Pravidla pro investiční záměry Libuš

Předkladatel p. Horák uvedl, že investiční záměry neprocházejí ZMČ, ale pouze RMČ. Předseda

potvrzuje, že o akcích (např. o přístavbě školky i stavbě fitparku) se zastupitelé dozvídají až ze

změn rozpočtu a to velmi nekonkrétné.

Předložený návrh ve stručném znění předkládá pravidla pro investiční záměry sodhadovanou

realizační hodnotou převyšující 400 tis. Kč. V tomto případě byla inspirací pravidla měst

Pardubice a Říčany. Zastupitelé budou seznámeni s projektovými dokumenty investice vjejím

počátku (záměr, zodpovědnost, financování, dopady). Námitky se vypořádají na začátku a nikoli

v průběhu stavby (viz Fitpark a další).

 

Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 16/2019 bylo schváleno.

8. Pohledávka

Předkladatel p. Horák upozornil na pohledávku MČ ve výši kolem 320 tis. Kč, cca tři roky starou,

s dotazem, jaké možnosti má reálně MČ kvymáhání. Předseda FV zmínil tzv. zádržné, které se

obecně ustanovuje ve smlouvách o realizaci a které má funkci odložení poslední platby za dílo

zdůvodu záruky a reklamace. Pohledávky by měly být vagendě právníků MČ. Na stav této

konkrétní pohledávky bude předseda FV dotazovat ÚMČ.

9. Zásady pro investory

Předkladatel p. Horák uvedl, že aktuálně je výše konkrétního příspěvku na dohodě mezi

vedením MČ a konkrétním developerem (stavitelem). Z ustanovených pravidel dává MČ

transparentně najevo, sčím může developer počítat. Vdůsledku by za dosud realizované

projekty MČ obdržela výrazně vyšší částku do rozpočtu. Na ZMČ už tento tisk byl s odložením

kvůli právním dotazům. Příspěvek není právně vymahatelný. ZMČ Praha-Libuš není v konfliktu

zájmů, neboť náš ÚMČ nedisponuje stavebním úřadem. Např. Praha 12 nebo Praha 5 zásady

mají stanoveny.

Diskuze proběhla nad stanovením sumy kvýpočtu příspěvku developera a zda jsou příspěvky

účelově vázány. Zásady pojímají jako příspěvek (protihodnotu) i stavební práce developera ve

prospěch MČ.

Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 16/2019 bylo schváleno.

10. Různé

Proběhla diskuze o možnostech zapojení FV do tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ.

Finanční výbor bude zasedat v pondělí 11. listopadu, popř. ve středu 13. listopadu.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:40 hod.
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Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 11/2019

Usnesení: 12/2019

Usnesení: 13/2019

Usnesení: 14/2019

Usnesení: 15/2019

Usnesení: 16/2019

Usnesení: 17/2019

Předseda Finančního výboru: Mgr. Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Radek Horák

Tajemnice Finančního výboru: Hana Vajnerová

 

 

Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek

Zastupitelé MČ Praha-Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 11/2019

 

 

| ]ednání FV dne: \ i Hlasování l Přítomno členů PV “ 6

, : l _ l

pro I proti zdržel se l
 

\

l

9.9.2019 | 5 * o 1 Usnesení Přijato

l

  

 

   
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) doporučeje

zastupitelstvu MČ Praha-Libuš iniciovat jednání o dalším využívání prostranství v blízkosti

čp. 1 včetně dvora (zejm. např. pozemek parc. č. 466 v k. ú. Libuš se stavbami) a

vypracování koncepce údržby a oprav.

   ec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

 
 

USNESENÍ

č. 12/2019

jednání FV dne: : Hlasování _ Přítomno členů FV l 6 W

l __ \

'pro proti zdržel se

i i
9. 9. 2019 6 o oř Usnesení Přijato

_ l

  

    

 

  
  

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) bere na vědomí

vyhodnocení projektu "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš za rok 2018" a

považuje za vhodné v tomto projektu pokračovat.

2) konstatuje

že kontrola využití a čerpání finančních prostředků určených na projekt je prováděna

Ministerstvem vnitra a příslušnými úřady.

   Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 13/2019

 
  

, , _ , , „, „ a i
Iednam FV dne. Hlasovanl | Prltomno clenu FV , 6

 

 pro I‘proti zdržel se

 
   

9.9.2019 6 o 4 o " UsneSení * Přijato

  

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) bere na vědomí

Závěrečnou tabulku podaných projektů se schválenou výší neinvestiční účelové dotace

z Dotačního programu MC Praha-Libuš pro rok 2019 za oblast č. 1-5.

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LlBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

  
  

 
 

 
 

USNESENÍ

č. 14/2019

‘ Jednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV ( Ě *

Fv * 4 pro proti ' zdržel se i

i 9. 9. 2019 6 o () Usnesení \ Přijato *

  
  

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) bere na vědomí

i—E

předložené změny v rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2019, rozpočtová opatření

č. 23/2019 až č. 41/2019 a návrhy na změnu rozpočtu 11 a 12/2019.

       ' gr. ate) a ec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel:

Na vědomí:

Mgr. Matěj Kadlec

Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

  

   

 
 

 

USNESENÍ

č. 15/2019

jednání? dne: ; Hlasování Přítomno členů FV 6 i

_ _ \ pro proti zdržel se .

79. 9. 2019 , ' 6 0 I 0 Usneseni i Přijato .

 
   

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) bere na vědomí

roční průběžné plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha-Libuš pro rok 2019 k 30.

červnu.

   Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 16/2019

 

lednání FV dne: Hlasování Přítornno členů FV 6 *

    

1pro \'proti lzdržel se »

 

 
9.9.2019 ) 5 ' o l 1 *Usnesení *Přijato

     

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) doporučeje

zastupitelstvu MČ Praha-Libuš přijmout Pravidla pro investiční záměry městské části

Praha-Libuš v předloženém znění.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 17/2019

 

jednání FV dne: Hlasování ' * Přítomno členů FV * 6

 
 

pro iproti zdržel se

 
 

\ i i (

9. 9. 2019 5 0 1 ] Usnesení Přijato

\—

  
 

 
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) doporučeie

zastupitelstvu MČ Praha-Libuš přijmout Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji

městské části Praha-Libuš V předloženém znění.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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