
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P | s

z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 11. 2019.

Přítomni: Matěj Kadlec - předseda, Daniela Horčíková, Simona Azilinonová, Jan Urbanec,

Hana Vajnerová — tajemnice

Omluveni: Radek Horák, Jakub Hazda, Štěpán Hradecký

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

2. Rozpočtová opatření

3. Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

4. Plnění rozpočtu výdajů MČ Praha-Libuš na rok 2019

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

6. Projekt obce na podporu integrace cizinců - 2018

7. Zásady pro investory

8. Různé

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:30hod.

Jednánívedl: předseda FV ZMČ Praha-Libuš, Mgr. Matěj Kadlec

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Předseda zahájil 5. zasedání FV ZMČ v roce 2019. Výbor je usnášeníschopný, omlouvá se pan

Radek Horák, Jakub Hazda a Štěpán Hradecký. Podklady v el. podobě byly všem zúčastněným

doručeny. Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Ing.Jan Urbanec.

Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

Program byl schválen, zápis byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Ing.Jan Urbanec.

2. Rozpočtová—ogtření č. 42-47/2019

Diskutována byla RO:

42/2019 — Šablony pro MŠ a ZŠ || na akci „EU-Šablony ll ZŠ s RVJ, Ladislava Coňka 40”.

45/2019 -— fasáda budovy hasičské zbrojnice v Písnici — zda se jedná o novou či starou budovu a

jak byla poškozena.

46/2019 — Finanční neinvestiční dar na Ostatní osobní výdaje Klubu Junior

Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se O.

Usnesení 18/2019 bylo schváleno.
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3. Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

Diskutována byla především možnost nastavení takového postupu, aby návrh rozpočtu na další

rok mohl být ZMČ schválen ještě v prosinci. Bylo poukázáno na to, že některé městské části

fungují pokud možno bez provizoria. Paní tajemnice vysvětlila, že vyvěšení návrhu rozpočtu 15

(resp. 17) dní na webové stránky MČ posouvá možnost schválení až k polovině prosince,

přičemž není uvažována práce na rozpisu položek rozpočtu. V realitě MČ Praha-Libuš sjedním

rozpočtářem a možností v lednu 2020 čerpat 1/12 rozpočtu z roku 2019 se ukazuje provizorium

jako praktické.

Diskuze pokračovala k formulacím samotných bodů provizoria.

Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se O.

Usnesení 19/2019 bylo schváleno.

4. Plnění rozpočtu výdajů MČ Praha-Libuš na rok 2019

Dvakrát ročně je plnění rozpočtu přístupné na webu MČ. Aktuálně byla pro jednání FV

předložena verze Rozbor hospodaření výdajů MČ k 31. 10. 2019. Paní Vajnerová doplnila

vysvětlení k tzv. mylným platbám (6171/5909), které představují finanční prostředky, jež došly

od odesílatele na jiné č. úč. MČ než bylo předepsáno.

Finanční výbor žádá vysvětlení k rozpočtovanému Zajištění odvozu obědů pro seniory - služby

(4356/5169), kde částka byla 30 tis. Kč, po RZ 6 tis Kč, čerpáno však bylo 0 Kč.

 

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

Usnesení 20/2019 bylo schváleno.

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

Předseda v návaznosti na minulé jednání FV konstatoval, že spolu s RMČ řeší možné usnesení

rady k ochraně architektonických prvků čp. 1. RMČ se zatím k poslednímu znění z konce září

nevyjádřila.

Finanční výbor žádá o rozpočet na akci INFO kout a dále informace k dalším předpokládaným

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

navrhuie ZMČ iniciovat diskuze nad dalším vvužitím prostranství okolo čp. 1. Chybí koncepce.

6. Proiekt obce na podporu integrace cizinců - 2019

Die slov paní Fruncové je poptávaná možnost financování koordinátora projektu z dotačních

peněz možná. Naráží se však na plnou obsazenost pracovních míst úřadu MČ, kterých je pro

legislativní výhody vhodné mít max. 25. Každoročnízajišťování osoby pracující na dohodu je

obtížné. Spolupracuje se s organizacemi, které se dlouhodobě orientují v problematice a umí

nabídnout a přizpůsobit poptávané služby.

7. Zásady pro investory

Předseda uvedl, že MČ Praha-Libuš zorganizovala v pondéli 21. října zejména pro zastupitele

MČ workshop na téma „Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ". Vedle obecných

zásad s námi zástupce právní kanceláře Frank Bold konzultoval konkrétní připomínky k návrhu

tisku, který byl předložen zastupiteli ktomuto tématu. Pro Svaz městských částí hl. m. Prahy je

aktuálně připravován mustr zásad pro investory, ze kterých chce naše MČ následně vycházet.

K dispozici by měly být v první třetině roku 2020.
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10. Různé

Situace na Ekonomickém odboru

Členové výboru poděkovali za práci tajemnici a vedoucí EO paní Vajnerové, která 2 pracovní

pozice k30. 11. 2019 odchází. Pozice zůstane neobsazena, je vypsáno výběrové řízení jak na

vedoucí OE, tak na referenta OE (mzdová apersonální agenda a agenda příspěvkových

organizací). FV žádá informace o dalším postupu ÚMČ vpřípadě, že z výběrového řízení

nebudou pracovní pozice obsazeny.

Finanční výbor bude zasedat v závislosti na novém rozpisu zasedání ZMČ na rok 2020.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 18:45 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 18/2019

Usnesení: 19/2019

Usnesení: 20/2019

Předseda Finančního výboru: Mgr. Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Ing.Jan Urbanec

Tajemnice Finančního výboru: Hana Vajnerová

 

 

Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Úřadu MČ Praha—Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek
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Zastupitelé MČ Praha-Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 18/2019

 

]ednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 4

  

pro proti zdržel se

 

20. 11. 2019 4 0 0 Usnesení Přijato

        

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha + Libuš:

1) bere na vědomí

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

č. 42/2019 až č. 47/2019.

 

Mgr. Matěj Kadlec * *"

ředseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec
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Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 19/2019

 

]ednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 4

 

pro proti zdržel se

 

20. 11. 2019 4- 0 O Usnesení Přijato

        

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) doporučeie

zastupitelstvu MČ Praha-Libuš přijmout Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

v předloženém znění.

       / gr„ a e) a ec

( Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor
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Zastupitelé MČ Praha — Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 20/2019

 

jednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 4

 

pro proti zdržel se

 

20. 11. 2019 4 0 0 Usneseni Přijato

       
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) bere na vědomí

roční průběžné plnění rozpočtu výdajů MČ Praha-Libuš pro rok 2019 k 31. říjnu.

   Mgr. Matěj Kadlec

Předseda "finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor
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Prezenční listina

na zasedání Finančního výboru MČ Praha — Libuš

dne 20.11.2019
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