
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P | s

z 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 9. 9. 2020.

Přítomni: Matěj Kadlec, Daniela Horčíková, Simona Azilinonová, Jakub Hazda

Omluveni: Radek Horák, Štěpán Hradecký, Jan Urbanec

Hosté: Jindřich Sochůrek (tajemník ÚMČ), Michal Korbel (místostarosta)

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu a schválení programu

2. Rozpočtová opatření 1-16/2020

3. Plnění plánu příjmů a výdajů 1-8/2020

4. Závěrečný účet 2019

5. Inventarizace — zápisy Likvidační komise

6. Různé

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:27 hod.

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

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Zasedání proběhlo bez tajemnice, neboť tento post je stejně jako místo vedoucí EO neobsazen.

Za úřad se jako host zúčastnil pan tajemník Jindřich Sochůrek a za politickou reprezentaci obce

pan místostarosta Michal Korbel. Zjednání se řádně omluvili členové výboru pan Horák, pan

Hradecký a pan Urbanec. Podklady v elektronické podobě byly všem zúčastněným doručeny.

Jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní Daniela Horčíková. Výborje usnášeníschopný.

Předseda FV zahájil 3. zasedání FV ZMČ v roce 2020.

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

Program byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla stanovena paní Daniela Horčíková.

2. Rozpočtová opatření 1-1612020

Vizuálně se RO změnily k přehlednější podobě, obsahově však vypovídají méně. V některých

případech není uveden účel finančních prostředků nebo je uveden pouze názvem. Ztoho

nemůže občan nic vyčíst. Např. RO č. 1/2020, kde se uvádí pouze OMJ (odlišný mateřský jazyk).

FV upozorňuje, že rozpočtovým opatřením je potřebné vrátit vysvětlení, kjakému účelu se

finanční prostředky využijí.

RO č. 2/2020 — z přiloženého komentáře vyplývá, že nevyčerpané finanční prostředky z dotací

nebudou moci být převedeny do roku 2021 a budou muset být vráceny hl. m. Praze. Pan

místostarosta tuto informaci potvrzuje a pan tajemník doplňuje tak, že hl. m. Praha v loňském
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roce upravovala pravidla a některé dotační tituly bude nutno v případě nevyčerpání vrátit.

Finanční výbor žádá o výpis, kterých projektů se toto týká a zda jsou čerpány.

RO č. 3/2020 — podrobné informace si vyžádá FV na příští zasedání (dotace na koronavir).

RO č. 12/2020 — dle vysvětlení pana tajemníka částka 361 tis. Kč jsou daně z vedlejší

hospodářské činnosti, které MČ odvádí hl. m. Praha, přičemž město je dále vrací MČ, které je

převádí na Fond rezerv a rozvoje. Předseda FV se doptá na přidělený ÚZ a jeho další sledování

po těchto převodech.

RO č. 14/2020 — FV zkontroluje předpis hl. m. Prahy k rozdělování fin. prostředků z VHČ (podle

procenta a účelu poskytovaných dotací).

15/2020 — tzv. vratky včetně té ve výši 460 900 Kč jsou z rozpočtu MČ odvedeny h. m. Praze na

základě schváleného pověření RMČ (tedy limit 400 tis. Kč nespadá na tento případ).

16/2020 — vratky v částce 1 958 700 Kč. Z toho je 1 764 100 Kč označena jen jako „Komunikace

Libuš". Pan tajemník upřesňuje, že se jedná o komunikace v lokalitě „Na Močále“. Na

rekonstrukci se podařilo vysoutěžit nižší cenu a finance byly ušetřeny. Žádosti o převod těchto

financí na rekonstrukci povrchu ulice K Lukám nebylo hl. m. Prahou schváleno a finance musí

být vráceny.

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

Usnesení 8/2020 bylo schváleno.

3. Plnění plánu příjmů a výdajů 1-8/2020

Pan tajemník uvedl, že příjmy a výdaje jsou čerpány dle předpokladu. Kapitálové záležitosti jako

investiční akce běží. Většina z nich by méla být ukončena v letošním roce, pouze služebna

městské policie je koncipována i pro příští rok. Více práce vznikly na rekonstrukci sociálních

zařízení v ZŠ Meteorologická (bylo k dispozici 5 mil. Kč, bude další RO na čerpání dalších 800 tis.

Kč.) FV žádá o podrobné vyúčtování akce.

FV konstatuje, že poskytnutý přehled neuvádí názvy položek ale pouze jejich čísla. V PDF

variantě navíc neumožňuje jakékoli srovnávání s rozpočtovými opatřeními, rozpočtem, loňským

vyúčtováním a v provázanosti dokumentů jednotlivých akcí ani s případnými usneseními RMČ

nebo smlouvami. V této podobě se nelze zabývat ani kontrolou čerpáníjednotlivých položek.

Řešení nabízí software, např. již v minulém zápisu FV zmiňovaný program CityVizor vyvinutý

Ministerstvem financí. FV dále konstatuje, že na webu MČ nejsou aktuální data k plnění

rozpočtu, čímž je porušována usnesení ZMČ č. 13/2019.

Velkým problémem je absence vedoucího ekonomického oddělení, jehož práce je nyní

suplována. Pan místostarosta vzal námět na softwarové řešení na vědomí a pan předseda a

členové přislíbili součinnost v případě potřeby MČ. Pan tajemník doplnil, že jednání

o příslušných modulech, které řeší publikaci na webu již probíhala, nicméně celá záležitost je

provázána s užívaným programem Gordic a je založena na spolupráci 5 vedoucí EO, kterou nyní

MC nemá.

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

Usnesení 9/2020 bylo schváleno.

4. Závěrečný účet 2019

Pan předseda vyjádřil obavy z plánovaného auditu MČ v souvislosti se Závěrečným účtem ÚMČ.

Tázal se na odezvu MHMP ve věci Účetní závěrky. Pan tajemník uvedl, že se nedomnívá, že by

se ÚMČ něčeho závažného dopustil. V případě, že by v této věci existoval problém, hl. m. Praha
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nám to vrátí zpátky. Pan místostarosta uvedl, že v rámci vztahu rozpočtů MČ a MHMP chyba

nevznikla, že nedostatky jsou v rámci písemných výstupů v rámci MČ, které by být neměly, ale

jsou důsledkem personální situace. Aktuálně probíhá další výběrové řízení na vedoucí EO, ale

poptávka po této pozici je slabá. Finanční výbor bude situaci dále sledovat

5. Inventarizace — zápisy Likvidační komise

Pan předseda děkuje OSMI za zapůjčení podkladů na FV. Likvidační komise zasedají přibližně 1x

za čtvrt roku. Každá organizace zřízená MČ má vlastní komisi. Pokud se něco porouchá a má být

vyřazeno, komise se uskutečníi mimořádně. Do 150 tis. Kč schvaluje vyřazení majetku pan

tajemník, v ostatních případech RMČ. V dokumentaci se uvádí zápis komise, fotodokumentace.

Odepisuje se vždy pořizovací hodnota věci, nikoli zbytková hodnota. Veškerý vyřazený majetek

je vždy v zápise příslušné likvidační komise.

FV si zajistí další informace o inventarizaci veřejné a soukromé sféry, jejich rozdíly a dle svých

závěrů si vyžádá případné další materiály ke svému jednání.

6. Různé

a) Úročení

Pan místostarosta uvedl, že MČ rozeslala dopis šesti největším bankám v ČR a to na základě

konzultaci s poradcem MF ČR. Zpět se ozval pouze jeden subjekt, kterým je Česká spořitelna. Ta

před korona—krizí zvedla MČ úročení, které následně spadlo téměř k nule. Aktuálně se řeší další

navýšení úročení na běžných účtech a též možnosti investic volných finančních prostředků.

Výhledově se bude jednat o tom, které finanční prostředkyje možné uvolnit na fondy, které

mohou přinést 3,8—5% úročení. (uvolněná částka odhadem 10—15 mil. Kč) Výpovědní doba cca

15 dní, garance návratnosti zajištěna. Nebylo doporučeno využívat produkty u menších

bankovních společností.

Finanční výbor žádá k tomuto bodu konkrétní informace, až budou k dispozici.

b) Rozpočet na rok 2021

FV vznesl požadavek účastnit se procesu přípravy rozpočtu. Pan místostarosta a pan tajemník

uvedli, že každý odbor i organizace zřízené MČ si připraví své požadavky, které jsou dále

jednány a upravovány až k finální podobě. FV dotazoval podklady, na základě kterých si odbory

(aj.) požadavky připravuji. Pan tajemník uvedl, že část vychází ze zkušenosti provozních nákladů,

které určí základní částku. Zbývající finance se pak diskutujíjako investice. FV se do tohoto

procesu zapojí. Pan tajemník předpokládá na příští rok zkrácení rozpočtu z MHMP. Pan

předseda uvádí, že v souvislosti s výhledovým rozpočtem zcela postrádá plánování, pouze OSMI

disponuje s tabulkou plánu činnosti.

c) Situace na E0

Paní Zapiorová přestala komunikovat, nevrátila služební PC, telefon a nelze ji kontaktovat.

Zvažuje se trestněprávní cesta.
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Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 18:58 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 8/2020

Usnesení: 9/2020

Předseda Finančního výboru: Matěj Kadlec

Ověřovatelka zápisu: Daniela Horčíková

 

Tajemnice Finančního výboru:

 

Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Úřadu MČ Praha—Libuš, lng. Jindřich Sochůrek

Zastupitelé MČ Praha-Libuš
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 8/2020

 

? jednání dee: , Hlasování Přítomno členů FV ' i 4

l i
I * ** i 7%

pro proti zdržel se

 

 
|

i 9.9.2020 4 \ o ' o ' Usnesení ' Přijato

 

; _ 

1) bere na vědomí

předložené změny v rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2020, rozpočtová opatření

č. 1/2020 až č. 16/2020.

 

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. 6/2020

l1W Hlasování ' Přítomno členů FV \ 4

'prBWielse ' ' j'—Í
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!  

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) bere na vědomí

předloženou tabulku Plnění plánů příjmů — rozbor hospodaření v období 1-8/2020.

2) doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš

a) publikovat pravidelně tabulku Plnění plánů příjmů — rozbor hospodaření na webu

MČ (dle usnesení ZMČ 13/2019).

b) takovou podobu tabulky, která bude obsahovat názvy položek a umožní srovnávání

čerpaných částek s rozpočtem, závěrečným účtem a rozpočtovými opatřeními.

c) seznámit se s programem CitiVizor vyvinutým Ministerstvem financí pro

přehlednou vizualizaci rozpočtuls propojením na konkrétní dodavatele a tento či

obdobný software aplikovat pro UMC.

gr. a e; a ec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mngatěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš
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