
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P | 5

ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 23. 11. 2020.

Přítomni: Matěj Kadlec, Daniela Horčíková, Simona Azilinonová, Štěpán Hradecký,

Radek Horák

Omluveni: Jan Urbanec, Jakub Hazda

Hosté: Jindřich Sochůrek (tajemník ÚMČ), Eliška Čančíková (vedoucí EO ÚMČ)

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

2. Rozpočtové provizorium na rok 2021

3 Rozpočtová opatření 17-26/2020

4 INFO kout

5 MŠ K Lukám —zahrada

6. ZS Meteorologická — rekonstrukce sociálních zařízení

7 Dotace Covid

8. Jmenovánítajemnice FV

9. Odměny členům výborů

10. Nájemní smlouva e-map

11. Prodej Růžičková

12. Spolupráce s KV a Účetní závěrka

13.Různé

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:15 hod.

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

1. Určení ověřovateleLápisu schválení programu

Zasedání proběhlo bez tajemnice, neboť tento post je zatím neobsazen. Za úřad se jako host

zúčastnil pan tajemník Jindřich Sochůrek a nová vedoucí EO paní Eliška Čančíková. Zjednání se

řádně omluvili členové výboru pan Hazda a pan Urbanec. Podklady v elektronické podobě byly

všem zúčastněným doručeny. Nebyly navrženy žádné změny v programu. Jako ověřovatelka

zápisu byla navržena paní Simona Azilinonová. Výbor je usnášeníschopný.

Předseda FV zahájil 4. zasedání FV ZMČ v roce 2020.

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

Program byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla stanovena paní Simona Azilinonová.

Příchod pana Radka Horáka v 17:24 hod.
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2. Rozpočtové provizorium na rok 2021

Projednán byl bod č. 1 návrhu rozpočtového provizoria včásti investičních výdajů, které;

„lze čerpat jen do výše zajištěného financování z vlastních finančních prostředků". (např.

plánovaný nákup automobilu, jehož dodání lze očekávat na přelomu prosince a ledna.) Pan

tajemník dále vysvětlil podrobnosti k finančnímu vypořádání s hl. m. Prahou. Bod č. 3 provizoria

nesmí být při plnění v rozporu s bodem 1.

Diskutována byla také potřeba rozpočtového provizoria a možnosti schválení rozpočtu MČ

Praha-Libuš ještě vletošním roce. Pan tajemník uvedl, že schválení rozpočtu hl. m. Prahy se

očekává v prvních týdnech prosince a ÚMČ má povinnost dále rozpočet vyvěsit na úřední desce

po dobu 15 dnů před jednáním zastupitelstva. Schvalování rozpočtu MČ Praha-Libuš bude

směrováno na konec ledna 2021.

Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 10/2020 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření 17—25/2020

R0 17/2020 — jedná se o tisk Z 036 zastupitelstva, který nebyl schválen. Následně RO schválila

RMČ a R0 byla čerpána. Pan tajemník uvedl, že postup vychází z konzultace z MHMP, který

konstatoval, že jde o peníze z hl. m. Prahy, totiž, že RO má schválit orgán MČ. Získání metodiky

z hl. m. je problematické. FV žádá podklady k přesunu neschváleného tisku zastupitelstva ke

schválení RMČ.

R0 18/2020 — rozdělení částky na poloviny se stejným označením je z důvodu UZ, který dle

předepsané metodiky rozlišuje zdroj financí (např. hl. m. a EU)

R0 20/2020 — revitalizace rybníku Obecňák v Písnici (97 tis. Kč), část financí na refinancování

úprav zeleně před úřadem (lnfokout). Další informace si předseda FV zaiistí u OŽPD. FV zváží

návrh usnesení pro ZMČ, aby si vyžádalo průběžné informování o investičních akcí MČ a ieiich

plnění.

RO 22/2020 - Dotace na obědy ve škol. zař. Dotace je na 1 rok, jedná se o předpoklad, neví se

situace budoucích 1. ročníků. Na všechny děti se v uplynulém roce dotace dostala. Přebytek byl

vrácen. MŠ Mezi Domy obdrží celkově 165,5 tis. Kč. Kolik se počítá žadatelů? Vychází odhadem

na cca 20 dětí. Bývá tolik žádostí? (OSŠl.

R0 23/2020 - 1 719,8 tis. Kč na projekt ZŠ „V Meteo si rozumíme". FV žádá informaci, o jaký jde

projekt (žádost s rozpočtem) a proč nežádá také ZŠ 5 RV] v Písnici. (OSŠ)

RO 24/2020 - FV shledává navýšení ceny, žádá informace, kolik zpomalovacích pruhů bude

realizováno, materiál, umístění, provedení, rozpočet.

RO 25/2020 - peníze z daní z nemovitosti

RO 26/2020 —jedná se o platy na měsíc srpen (2 učitelky, asistentky, uklízečka)

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

Usnesení 11/2020 bylo schváleno.
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4. INFO kout

5. MŠ K Lukám — zahrada

6. ZS Meteorologická — rekonstrukce sociálních zařízení

Předseda navrhl sloučit diskuzi k těmto třem bodům - bylo přijato.

INFOkout — výsledek neodpovídá ceně. Např. není zřejmý důvod užití drahého dubového dřeva.

Přináší náklady do budoucna — nutná údržba.

Jaké náklady a pro který rok jsou uvažovány pro údržbu Infokoutu?

MŠ K Lukám — předražené komponenty v rámci kamerového systému. FV žádá informaci o

zakoupených pítkách v hodnotě 14-17 tis. Kč/ks.

Kde mají být umístěny pítka vjakém množství a k jakému účelu v rámci zahrady MŠ K Lukám?

ZŠ Meteo — předražené položky. Např. 7111111001 v MČ 120 Kč/m2, jednotková cena dle

cenových podkladů 7,2 Kč/m2. Také další ceny, sondážně vybraných položek, jsou významně

dražší.

Kdo je na ÚMČ zodpovědný za kontrolu slepých rozpočtů a kontrolu vyúčtování?

7. Dotace Covid

V rámci přerozdělování dotace na školská zařízení FV žádá podrobnější informace, jak se

došlo ke konkrétním částkám pro jednotlivé školy a školky.

Vrámci dosavadního vyúčtování FV žádá a vysvětleních některých částek, zejm. položky

PET.LAHVE s VÍČKEM s částkou 73 628,50 Kč, č. dokladu 276/20.

8. Jmenování tajemnice FV

Nová vedoucí EO paní Eliška Čančíková se ujme funkce tajemnice FV. Návrh na její

jmenování bude předložen na nejbližším ZMČ.

9. Odměny členům g'borů

Vrámci odměňování členů výborů proběhla diskuze i o odměňování členů komisí z řad

občanů. Rozdíl mezi poradním orgánem zastupitelstva a radyje především v tom, že výboryjsou

volené. FV nechává možnost odměňování členů komisí zastupitelstvu bez konkrétního

doporučení.

10. Nájemní smlouva e-map

11. Prodej Růžičková

Sloučení diskuze. Oba body jsou předkládány jako tisky s navrženým usnesením do ZMČ.

Konstatováno, že cena pozemků v rámci Libuše a Písnice je u jednotlivých prodejů v různé výši,

což již řeší KV. Nicméně prodej je na základě znaleckého posudku, který zvažuje i rozlohu,

využitelnost pozemku a vývoj cen.

12. Spolupráce s KV a Účetní závěrka

KV zaslal na MV ČR dopis a členové FV obdrželi odpověď. Schvalování účetní závěrky by

mělo být dáno pravidlem MČ, na kterém se bude FV podílet nebo jeho vznik iniciovat.
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13. Různé

a) Průběžné čerpání rozpočtu a zeim. investičních akcí

Všechny investiční akce, u kterých nelze žádat o prodloužení (ponechánífinančních

prostředků do r. 2021) by měli být do konce roku realizovány.

b) Program pro účetnictví

ÚMČ začíná testovat doporučený program CityVizor. Členové finančního výboru

obdržíwebovou adresu pro náhled.

c) Termín dalšího zasedání

Vzávislosti na stanovení termínu 1. ZMČ vroce 2021. Pravděpodobně 12—14 dní

předem.

Jednání FV ZMČ Praha—Libuš ukončeno v 19:25 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 10/2020

Usnesení: 11/2020

Předseda Finančního výboru: Matěj Kadlec

Ověřovatelka zápisu: Simona Azilinonová

 

Tajemnice Finančního výboru:

 

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. 10/2020

  

\ jednání FV dne: T Hlasování \ Přítomno členů FV * 5 l

J J _
* pro proti * zdržel se '

I ‘ :

23. 11. 2 020 4 O 1 í Usnesení \ Přijato

  

1) doporučeje

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš přijmout Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021

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. 11/2020

  

Š' jednání FV dne: Hlasování * Přítomno členů FV 5

\
 

i : pro ‘ proti ] zdržel se

, . | . |
23.11.2020 ; 5 4 0 0 ' Usnesení i Přijato i

| l

 

1) bere na vědomí

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

č. 18/2020 až č. 24/2020 a č. 26/2020.

2) doporučeje

zastupitelstvu MČ Praha-Libuš přijmout předloženou změnu v rozpočtu MČ Praha-

Libuš v roce 2020, rozpočtové opatření č. 25/2020.

3) konstatuje

že RO č.17/2020

a) nebylo schváleno ZMČ dne 21. 9. 2020 jako TISK Z 036

b) následně bylo schváleno RMČ dne 29. 9. 2020 jako USNESENÍ č. 206/2020.

c) bylo čerpáno.

4) ž á d á

ÚMČ Praha-Libuš předložit stanovisko MHMP k Výše uvedenému postupu pro ověření

jeho správnosti.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr.Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš
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