
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P I s

z 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 24. 2. 2020.

Přítomni: Matěj Kadlec, Daniela Horčíková, Simona Azilinonová, Jan Urbanec, Radek Horák,

Štěpán Hradecký, Jana Zapiorová —tajemnice FV

Omluveni: Jakub Hazda

Host: Jindřich Sochůrek -tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

2. Návrh rozpočtu 2020 vč. důvodové zprávy

3. Návrh střednědobého výhledu 2021-2025 vč. důvodové zprávy

4. Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2019

5. Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020

6. Různé

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:10 hod.

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

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Finanční výbor zasedá vobměněném složení, funkci tajemnice bude vykonávat nová vedoucí

ekonomického odboru paníJana Zapiorová, (usnesení ZMČ č. 5/2020 ze dne 10.2.2020).

Předseda FV zahájil 1. zasedání FV ZMČ v roce 2020. Výbor je usnášeníschopný, omlouvá se pan

Jakub Hazda. Hostem celého jednání FV je pan Jindřich Sochůrek, tajemník ÚMČ Praha-Libuš,

který zastupuje radního pro ekonomiku pana Michala Korbela, který se účastní jednání

paralelně konané komise.

Podklady velektronické podobě byly všem zúčastněným doručeny. Jako ověřovatelka zápisu

byla navržena paníSimona Azilinonová.

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

Program byl schválen, zápis byl schválen.

Ověřovatelkou zápisu byla stanovena paní Simona Azilinonová.

2. Návrh rozpočtu 2020 vč. důvodové zprá_vy

Tajemník ÚMČ pan Sochůrek uvedl, že Návrh rozpočtu byl připravován pod jeho vedením,

neboť paní Zapiorová nastoupila do ÚMČ až vlednu 2020. Na přelomu listopadu a prosince

loňského roku byly za přítomnosti pana Korbela a/popř. paní Koudelkové projednány

s vedoucími odborů a zástupci školských zařízení jejich požadavky.

Forma návrhu rozpočtu byla koncipována do nové podoby, která by měla přinést lepší přehled.
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V rozpočtu nejsou dotační tituly, jako stavba garáží Iibušských hasičů, služebna městské policie,

zahrada školky KLukám, výměna kotle ZŠ Meteorologická a další, neboť požadavek o jejich

ponechání bude teprve schvalovat zastupitelstva hl. m. Prahy. Do rozpočtu se v případě

ponechání dostanou rozpočtovým opatřením.

V rozpočtu je uvedena částka cca 10 mil. Kč, jakožto překlenovací půjčka na stavbu MŠ K Lukám.

K diskuzi byl přidružen bod č.

3. Návrh střednědobého výhledu 2021-2025 vč. důvodové zprávy

Pan tajemník uvedl, že pod jednim bodem jsou oba tisky předkládány také do ZMČ. Třetí tisk

nebyl potvrzen.

FV upozorňuje, že půjčka 10 mil. Kč by měla být v rozpočtovém výhledu jako závazek. Obdobně

je tomu s tzv. „zádržným" u smluv. Pan tajemník potvrdil, že toto bude prověřeno.

Dále byl řešen depozitní účet, kde probíhají finanční operace, které nejsou zahrnuty v rozpočtu.

FV se doptá na informace, jak jsou tyto operace evidovány a jakým způsobem jsou vykazovány.

FV namítá, že rozpis výhledu je pouze na úrovni tříd a nikoli kapitol jako vminulých letech.

Výbor navrhuje návrat k rozpisu na kapitoly, kde by např. přehled plánovaných investic

(předkládaný do ZMČ) mohl být vhodnou přílohou pro výhled kapitoly Investice. Obdobný

přehled priorit, či ještě lépe koncepce rozvoje MČ, je nezbytná i pro další oblasti. (V rozpočtu i

rozpočtovém výhledu by se priority odrážely finančně v kapitolách)

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

Usnesení 1/2020 bylo schváleno.

FV konstatuje, Že zvýšení daní, které přináší cca 4 mil. Kč není přímo ve školství rozepsáno. Pan

tajemník odkázal na kapitálové výdaje v kapitole školství, kde jsou tato finanční prostředky

alokovány jako rezerva. Dále zkonstatoval, že školským zařízením bylo v požadavcích rozpočtu

vyhověno. Ponížení rozpočtu představují pouze rozdíly při snížení spotřeb energií.

Doptávané byly položky;

spoluúčast integrace (176 tis. Kč)

— školství— samospráva — běžné výdaje (169 tis. Kč)

- oblast sportu — všechny položky zůstaly stejné vyjma Klubu Junior (jde ovšem pouze

o dotační program, který byl oproti minulému roku přeřazen do správné položky)

— okno v ZŠ L. Coňka (150 tis. Kč) —jde o vybourání okna vč. posouzení statiky

- přístavba MŠ Ke Kašně (200 tis. Kč), kde je duplicitní vlastnictví —jedná se o přípravu, až

se duplicitní vlastnictví vyřeší, je třeba hledat řešení kvůli stoupající potřebě kapacit MŠ

Vyšší výdaje FV spatřuje včástkách pro vnitřní správu a hasičské sbory, zejm. vporovnání

s rozpočtem např. Kunratic.

Naopak za podfinancované považuje FV oblasti školství i sportu.

Řada položek je shodná s návrhem loňského rozpočtu a připomíná jeho kopírování.

Pan tajemník uvedl, že s řediteli i vedoucími odborů byly jejich požadavky na finanční

prostředky diskutovány. Výdaje na vnitřní správu jsou ovlivněny i rozsahem agendy, který má

daný úřad na starosti.

FV konstatuje, že možné úspory lze hledat dle Výsledků hospodaření za r. 2019. Dále uvádí, že

ZMČ bv mělo stanovit priority, které se v daném roce budou plnit (viz tabulka investice). To se

poté musí projevit i v nových a měnících se požadavcích pro rozpočet dle odborů, ZŠ a MŠ.

Výběr priorit může vycházet např. z dokumentu Místní akční plán Praha-Libuš pro školství apod.
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Městská část na základě priorit rozdělí k projektům finanční prostředky. Priority mohou stanovit

zastupitelé. Rozpočtem lze přiřadit finanční prostředky k jejich realizaci.

FV oceňuje novou podobu zpracování rozpočtu a vnímá ji jako posun k lepšímu.

Hlasování č. 3: pro 5, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 2/2020 bylo schváleno.

4. Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2019

FV konstatuje, že voblasti integrace není čerpána celá částka, kterou lze uplatnit na širokou

škálu činností v rámci MČ. Počet projektů v posledních letech byl snížen, dva roky po sobě je

vracena cca 1/3 dotace. Personální otázka je FV známa zdůvodových zpráv podávaných

s vyúčtováním poskytovateli dotace. Pro administrativu je čerpáno 450 tis. Kč, což jsou náklady,

za které by již mohl být placen pracovník určený výhradně pro oblast integrace. Peníze ztéto

dotace lze tímto způsobem využít. Zaměstnancům ÚMČ by takto ubyla agenda, která zasahuie

do chodu úřadu. Takový pracovník by měl být ideálně zaměřený na dotační programy a nejen

např. na školství.

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

Usnesení 3/2020 bylo schváleno.

5. Dotačníprogram MČ Praha-Libuš na rok 2020

Předseda FV uvedl, že tento bod byl již předložen ZMČ a vyhlášení dotačního programu již

proběhlo 5 alokovanou částkou 1 080 tis. Kč. Částka je zatím stanovena jako možné maximum a

je vázána na její schválení v rozpočtu. Dle dosud známých informacíje tento postup aplikován i

na jiných MČ.

V alokované částce a jejím rozdělení bylo vycházeno z loňské zkušenosti. Pan tajemník doplnil,

že v oblasti 5 byla částka snížena a posílil se sport.

FV připomínkuje početnost a složení komisí, neboť někteří členové zároveň působí

v organizacích, které jsou příjemci dotace. Dále není zřejmé, jestli rozdělované částka je

procentuálně dostatečná vůči poptávce a to i vsouvislosti scílem dotace. Nejsou definovány

cíle, hodnotící kritéria pro rozdělování finančních prostředků. Předseda FV připomněl historii ve

využívání financí z VHP. FV konstatuje, že úkolem MČ je podpora sportu a i zde cíle dotace může

definovat koncepce rozvoje MČ v této oblasti.

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

Usneseni 20/2019 bylo schváleno.

6. Různé

FV se setkává pravidelně, ideálně vždy právě 14 dní před zastupitelstvem MČ Praha-Libuš.

Úročení finančních prostředků je aktuálně řešeno a dle zpráv od radního pro ekonomiku

Michala Korbela ještě do konce února proběhne jednání v České spořitelně. Další informace lze

očekávat na ZMČ.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:30 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec
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Přílohy;

Usnesení: 1/2020

Usneseni: 2/2020

Usnesení: 3/2020

Usnesení: 4/2020

Předseda Finančního výboru: Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Simona Azilinononá

 

Tajemnice Finančního výboru: Jana Zapiorová

 

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. 1/2020

llednání FV dne: , _ Hlasování ; Přítomno členů FV 7' 6

i i pro [prod zdřžel se \

*AWF—6 * " * () O Usnesení * Ýpřiizš*

l _     

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) doporučuje

zapracovat půjčky a další finanční závazky MČ Praha-Libuš do Návrhu střednědobého

výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2021-2025.

2) doporučuje

rozšíření Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2021-2025

do úrovně kapitol včetně zohlednění plánovaných investic.

 

Mgr. Matěj Kadlec

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. 2/2020

 

í jednání FV dne: Iílasováni ' Přítomno členů FV * 6

 

L— ,7
 

\

24. 2. 2020 5 1 0 = Usnesení Nepřijato

 

\
i .. \

‘pro ‘proti zdržel se ‘ ]

!

   

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) doporučuje

zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Návrh rozpočtu na rok 2020 podle

zpracované tabulky.

2) konstatuje

že minimálně pro kapitoly Sport, kultura a školství není známá koncepce rozvoje MČ

Praha-Libuš.

   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. 3/2020

; jednání FV dne: ' Hlasování 7 Přítomno členů FV ' V 6

 

pro proti zdržel se ;

 

 24. 2.2%— " 6 0 o Usnesení Nepřijato

 
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) bere na vědomí

vyhodnocení projektu "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2019".

2] doporučuje

zastupitelstvu MČ Praha Libuš požadovat zdůvodnění nečerpání dotace a zároveň

přijmout opatření k bezezbytkovému čerpání dotace.

   gr. a e) a 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. 4/2020

  

, I&lnání FV dne: ří * Hlašování \ Přítomno členů FV 6

,7 

pro proti \ zdržel se

34.2.2620 ' 6 o o \ Usnesení Nepřijato

 

  

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) bere na Vědomí

předložené dokumentyDotačního programu městské části Praha-Libuš na rok

2020 pro poskytování programových dotací.

2] doporučeje

zastupitelstvu MČ Praha-Libuš revizi složení hodnotících komisí scílem eliminace

střetu zájmu jejích členů (hodnotitel vs příjemce).

 

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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Prezenční listina

- zasedání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Libuš

- konaného v pondělí 24. února 2020 od “17:00 hodin

- V kanceláři Ekonomického odboru, Libušská 35, Praha 4-Libuš

Přítomni

 


