
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P | s

ze 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 08.02. 2021.

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

Badek Horák, Eliška Cančíková (tajemnice)

Omluveni: Stěpán Hradecký

Hosté: Pavel Macháček (místostarosta)

Program jednání:

Zahájení

' Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Rozpočtová opatření 28-32/2020

Návrh rozpočtu 2021

Návrh střednědobého výhledu 2021

Návrh vedleiší hospodářské činnosti 2021

Darv MČ v r. 2020

Investiční akce/stavby

Dotace Covid

Různé

Závěr

Jednání bylo zahájeno v 17:15Vhod.

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

. Určení ověřovatele zápisu schválení programu “

Zasedání proběhlo s novou tajemnicí FV, paní Eliškou Cančíkovou. Za úřad se jako host

zúčastnil pan místostarosta Pavel Macháček. Zjednání se řádně omluvil člen výboru pan Stěpán

Hradecký. Podklady v elektronické podobě byly všem zúčastněným doručeny. Program byl před

hlasováním upraven do výše uvedené podoby. Jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní

Daniela Horčíková. Výborje usnášeníschopný.

Předseda FV zahájil 1. zasedání FV ZMC v roce 2021.

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

Program byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla stanovena paní Daniela Horčíková.

Příchod pana Radka Horáka v 17:22 hod.

0 Rozpočtová opatření 28-32/2020

RO 31/2020 — Finanční prostředkv z VHP isou užívánv v oblasti školství na nákup informační

technikv. což ie vítáno. FV oootával množství počítačů. do kterých bvlo nutné dále investovat

130100 Kč (winlO, kamery atp.). Na místě předloženy faktury a podána informace, že jde

o minimálně 25 ks PC. Cena odpovídá.

RO 32/2020 — FV poptával počet žadatelů iiž vsouvislosti s RO 22/2020. Informace bvlv

poskvtnutv příslušným odborem a odpovídali ceně 24-42 Kč za oběd dle školského zařízení.

Celkem podpořených žáků z šesti školských zařízení bylo 83 za rok 2020.

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



Usnesení 1/2021 bylo schváleno.

0 Návrh rozpočtu 2021

Sloučená diskuze k bodům 3-5. K dispozici je čerpání rozpočtu roku 2020 a průběžná zpráva

auditora z podzimu 2020.

Pani Taiemnice úvodním slovem sdělila. že do příprav rozpočtu se iako nová vedoucí EO

zapoiila v říinu. Zkonstatovala. že na místních poplatcích se vvbrala nižší částka. což bvlo

zohledněno v návrhu příimů. Ostatní příimv isou steiné. Ve výdaiích nelze příliš plánovat. ide

Spíše o nákladv na provoz. Kapitálové výdaie isou nízké. Upozornila na vlastnífinancováníve výši

15 mil. Kč, neboť se bude vracet půjčka ve výši 10 mil. Kč. (přístavba MS K Lukám). Rozpočet je

schodkový. dorovnán financováním.

Pan Macháček omluvil místostarostu Michala Korbela. kterého zastupuie. Zmínil grafickou

úpravu v zobrazení financování v Návrhu rozpočtu tak. abv bvlo zřeimé. že neide o příiemv. Uvedl

bližší informace knutnosti vrátit bezúročnou půičku ve výši 10. mil Kč za stavbu MS. Nižší

finance kapitálových výdaiů isou dané hl. m. Prahv. Pravidla říkali. že rozpočet ie v podstatě

provozní. investice se speciálně žádaií. To se proievuie v RO. které navvšuií schválený rozpočet

diametrálně. Finance doručené na konci roku se navíc nestačí vvčerpávat.vPředstavi| srovnávací

tabulku rozpočtů obcí a měst se steiným počtem gbvvatel. Ve středních Cechách mail obce 5x

vyšší rozpočet, jejich pravidla však neplatí pro MC, ale pro Prahu jako mésto. MC se pak řídí

statutem hl. m. Prahv. v

Daňové a nedaňové příimv dávaií MC asi 13 mil. Kč. transferv (převod) činí 46 mil. Kč. Proti

těmto příimům isou nezbytně nutné výdaie vč. investic. které vvchází na 54 mil. Kč. vatek do

schodku řešíme vlastním financováním. Proto jsou rozpočty každoročně podobné a jedná se

o nezbvtně nutné minimum. Příimv bv mělv být vvšší. v

EV souhlasi. že rozpočtv středočeských obcí isou s MC nesrovnatelné. Předkládá srovnání

5 MC Kunratice. kde běžné výdaie isou na steiný počet obvvatel výrazně menší. Rozdíl může být

způsoben rozdílem počtu úředníků. organizačním řádem. počtem zřizovaných organizací.

počtem maietku (budovl. popř. další. Bvlo bv vhodné zvážit pořízení takové analýzv. která bv

rozdílv v agendě úřadů porovnala/definovala a mohla tak odhalit skrvté rezervv. Neide nquze o

počet úředníků, ale také o jejich pracovní náplň. (příklad agendy MA21, kde dříve za MC byly

dvě pracovní mista navíc.)

Pan Macháček konstatuje, že mu žádná zřejmá vada není známa a neví, kde by v rozpočtu bylo

hýřeno. Snaha ušetřit probíhá průběžně.

Dále bvl navržen a diskutován participativní rozpočet. Vvčleněné finanční prostředkv

doplňuie/navvšuie MHMP částkou (50%). účel stanovuií občané. V souvislosti řešeno setkávání

s občanv llOP. prezenčně x elektronickvl. Neidříve se vvčleňuií finance. následně se řeší ieiich

využití sobčany. Příklad dán Prahou 7 nebo Prahou—Zbraslav. Detaily zjistí a na zastupitelstvu

předloží předseda.

Ke konkrétním dotazům:

Rozvoj obce — OdPa 3636 -— 30 tis. Kč. — pokles oproti loňskému roku o 90%.

Kapitálové výdaje — OdPa 3639, - 100 tis. Kč. — výkup pozemků od developerů.

Je nějaký rozdíl mezi termíny „běžné" a ,,provozni” výdaje? Zřejmě synonyma.

Vnitřní výdaie -— kapitálové výdaie — oprava fasády čp. 1 — cca 2 mil. Kč

0 Návrh střednědobého výhledu 2021

Pan Macháček uvedl. že existuie tabulka pro střednědobý výhled. kterou MHMP zaslal. Jeií

podoba se liší rozšířením o uplvnulé rokv. FV se s ní seznámil a tato verze bude podléhat

hlasování FV. Kdispozici jsou k nahlédnutí tabulky i Prahy, Prahy 4, popř. Kunratic (popř. bude

poslánoi. Není uzavřena žádná úvěrová smlouva a není o ní do budoucna ani uvažováno.

FV souhlasí, že investice formou dotací ztěžují přípravu výhledu, rozvoj obce je však nutné

plánovat.

Nedaňové příimv isou na příští rokv poníženv cca o 30%. Je to způsobeno předpokládaným

výpadkem nájmů, zejm. z klubu Junior, kde se pronajímají prostory na kroužky apod.



0 Návrh vedleiší hospodářské činnosti 2021

Pan Macháček uvedl, že jde především o pronájmy a prodeje pozemků. Loni mělo být cca 8

mil. Kč. za bytové družstvo Libuš, ale nerealizovalo se. FV nemá dotazy/připomínky.

Odchod pana místostarosty Pavla Macháčka v 18:45 hod.

K bodu č. 5 Návrh vedlejší hospodářské činnosti 2021

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

Usnesení 2/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4 Návrh střednědobého výhledu 2021

Hlasování č. 4: pro 5, proti 1, zdržel se O.

Usnesení 3/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3_Návrh rozpočtu 2021

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

Usnesení 4/2021 bylo schváleno.

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

Usnesení 5/2021 bylo schváleno.

. Darv MČ v r. 2020

Předseda poděkoval úřadu za podkladv. Darv isou poskvtnutv iako ocenění a poděkování. FV

vidí riziko vtomto způsobu ocenění a přiklání se napříště uzavřít s obdarovanými dohodu (DPP

apod.). FV prověří přípustnost této cesty ocenění. Bod se přesouvá na dalšíjednání FV.

0 „ Investiční akce/stavbv

iVIS K Lukám — na minulém zasedání FV žádal informaci o zakoupených bítkách v hodnotě 14-

17 tis. Kč/ks. Konkrétnídotaz zněl: kde maií být umístěný pítka vjakém množství a kjakému

účelu v rámci zahradv iVIS K Lukám? Uřad zaslal tuto odpověď:

Jedno nerezové pítko ie oořízenvo za cenu 10 300 Kč včetně DPi-i a včetně dooravv. Bvlv

pořízeny 3 ks: iedno na zahradu MS KLukám. iedno na zahradu ZS sRVJ Písnice a třetí na

zahradu Klubu Junior. Vzhledem ktomu. že každé pítko musí být nanoieno na přívod vodv

včetně nezámrzného ventilu k vvoouštění vodv a také na odpad. ie celkový náklad navýšen za

tyto související práce. U každého je to jinak v návaznosti na délku potrubí a blízkost místa

naooiení atd.

Pořízení pitek bvl požadavek ředitelů škol a účel umístění oítek do areálů škol a školek ie

zřeimý. abv děti mohlv pít při oobvtu na zahradě bez použití plastových či skleněných nádob,

zvláště v dnešní době covidu, a dodržovaly tak pitný režim.

Další investice FV projedná na dalším zasedání.

0 Dotace Covid „

Dotaz nebvl ořed posledním ZIVIC úřadem zodpovězen. Dotazování na zastupitelstvu vvvolalo

nevoli, neboť se jednalo o nákup z počátku 1. vlny Covidu, kdy nebyly k dispozici informace ani

zásobv lahví a desinfekce. „.

Pozděii úřad odpověděl a ze zaslaných dokumentů vyplývá, že položka PET.LAHVE S VICKEM

s částkou 73 628.50 Kč bvla pouze chybně popsána:

Jedná se o výnustné ventilv na rozléváni desinfekce z ealonu. Na faktuře ie společně se

samotnou desinfekci. Cena za kus je uvedena na faktuře. Samotné ventily se nachází na

galonech s desinfekci.



0 Různé

' Podzimníaudit

Předseda FV citoval z podzimního auditu; „Ze znění usnesení ani ze zápisu ze

zasedání Zastupitelstva MC ze dne 22. 06. 2020 nebylo zřejmé, že projednání

závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a

to bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, [...j" a dále: „Městská část je ve smyslu

ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb, povinna přijmout opatření

k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s

nimi byla seznámena [...]" „

Audit je vyhotoven k 3. 11. 2020. Proč nebylo na podzimním ZMC nové usnesení

k závěrečnému účtu?

Paní tajemnice uvedla, Že některé body je nutné napravit a některé body jsou jen

jako upozornění, neboť se napravit již nedají. Zřejmě není bráno jako chyba.

Paní tajemnice zjistí, jak Ize toto interpretovat.

 

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

Zápis provedl Mgr. Matéj Kadlec

Přílohy; Usnesení: 1/2021, Usnesení: 2/2021, Usnesení: 3/2021, Usnesení: 4/2021, Usnesení:

5/2021

Předseda Finančního výboru: Matěj Kadlec

Ověřovatelka zápisu: Daniela Horčíková

Tajemnice Finančního výboru: Eliška Čančíková

 

Rozdělovník:

Starosta MC Praha-“Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Uřadvu MC Praha-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek

Zastupitelé MC Praha-Libuš



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 1/2021

 

' lednŠnÍ FV dne: ' Ílísování

\

Ěřítomno členů FV , 6

 
!

7 přo— i proti zdržel se 1

\ \

|

8.2.2021 \ 6 0 \ 0 Usnesení

  

řřijato

  

. bere na vědomí

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

č. 28/2020 až č. 32/2020.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr.Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

 

 

 

USNESENÍ

c. 2/2021

lednání FV dne: Hlasování ' ' PřítoÍnno členů FV 6 ;

i* A pÉ—' ňřoti * zdržel se

8. 2. 2021 5 0 1 Usnesení *Přřiřjato

 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

Doporučuje

 

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší

hospodářské činnosti MC Praha—Libuš na rok 2021 podle zpracované tabulky.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

 

Předkladatel: Mngatěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MC Praha - Libuš



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 3/2021

 

' ]ednání FV (in; *T— Hlasování * PřítoĚno členů—FVT 6

l _ _ „_

pro proti ' zdržel se

 

8. 2.2(ÉÍ ' VÍS ' O 1 " * " Usnesení Přijato

 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

- Doporučuje

Zagtupitelstvu městské části Praha—Libuš schválit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

MC Praha-Libuš na roky 2022-2026 podle zpracované tabulky - v rozšířené podobě dle

vzoru MHMP.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 
 

Předkladatel: Mngatěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 4/2021

 

jednání Flene: Hlasování ' Přítomno členů FV * 6

l

pro *** proti \ zdržel se _.

  

5 ' 1 0 7' Usneseni ' Přijato

 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

. D 0 p o r u č uj e

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Návrh rozpočtu na rok 2021 podle

zpracované tabulky s tím, že z části příjmů bude vyčleněna položka vlastního financování a

zobrazena dle na FV aktualizované podobě, tj. samostatně.

Důvodová zpráva:

U 5 N E 5 E N ÍZastupítelstva hlavního města Prahy číslo 22/1 ze dne 17.12.2020

vboděV.Ědá

1. starosty lVlČ hl. m. Prahy

1. aby s ohledem na obtížnou předvídatelnost rozpočtových příjmů hl.m. Prahy (podílů na daňových

výnosech státu) v roce 2021 i 2022 sestavovali rozpočty městských částí hl. m. Prahy konzervativně,

obezřetně, s důrazem na hledání úspor v běžných výdajích a dokončeníjiž zahájených investic

2. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl.m. Pra hy na rok 2021 a střednědobých výhledů

rozpočtu městských částí hl.m. Prahy do roku 2026 Zastupitelstvy městských částí hl.m. Prahy

Termín: 31. 3. 2021

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

Předkladatel: Mgr.Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA—LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 5/2021

  

]ednán—íF—V dne: Hlasování Přítomno členů FV 6

 

'pro 'proti lzdržel se

 

8.2.2021 6 O' 70’ *. * Usnesení ' *Přijato

 

. Doporučuje

Zastupitelstvu městské částí Praha-Libuš, na základě usnesení ZHMP č. 22/1 ze dne 17.12.2020, využít

stávající možnosti participativního rozpočtu v částce nejméně 0,5 mil. Kč z vlastního rozpočtu.

Důvodová zpráva:

U S N E S E N ÍZastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/1 ze dne 17.12.2020

V | .v y z ý v á

1. starosty IVIČ hl. m. Prahy

1. aby ve zvýšené míře využívali již několik let v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy obsaženou rezervu na

podporu participativního rozpočtování městských částí hl. rn. Prahy s cílem většího zapojení jejich obyvatel

do dění na území městských částí hl. m. Prahy

   Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

Předkladatel: MgnMatěj Kadlec

Navědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MC Praha - Libuš




