
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P | 5

ze 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 14.6. 2021.

Přítomni: Simona Azilinonová, Radek Horák, Jakub Hazda, Eliška Čančíková — tajemnice,

Matěj Kadlec - předseda

Omluveni: Daniela Horčíková, Štěpán Hradecký, Jan Urbanec

Host: Pavel Macháček — zástupce starosty

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

2. Dotace MČ Praha Libuš 2020/2021

3. Pravidla participativního rozpočtu na rok 2022

4. Rozpočtová opatření 9-17/2021

5. Závěrečný účet za rok 2020

6. Různé

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:30 hod.

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

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Předseda zahájil 3. zasedání FV ZMČ v roce 2021. Výbor je usnášení schopný, z celého jednání

se omluvili pan Jan Urbanec, pan Štěpán Hradecký a paní Daniela Horčíková. Hostem je pan

Pavel Macháček, místostarosta pro ekonomiku. Podklady vel. podobě společně snávrhem

programu včetně minulého zápisu zasedání všichni obdrželi.

Jako ověřovatel zápisu byl navržena pan Jakub Hazda.

 

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

Program byl schválen, zápis byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Jakub Hazda.

2. Dotace MČ Praha Libuš 2020/2021

dříve dotazovaných témat, na které FV žádá písemnou odpověď/vysvětlení:

a) Zápis z kontroly Závěrečných zpráv a vyúčtování poskytnutých dotací (je odkazováno na

soubor jménem: 02 příloha č. 1 Zápis - vyúčtování DP 2020 - oblast č. 1). V oblasti č, 1

jsou z osmi členů podepsání pouze tři. Jakým způsobem fungují a rozhodují tyto sub-

komise KUR? Je stanoveno minimum přítomných členů, kdy má rozhodování ještě

platnost? Proč je sudý počet členů? FV žádá záznam (zápis) 0 hlasování sub-komisí pro

rozdělení dotací pro rok 2021.
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b) Organizace zřizované městskou částí (zejm. ZŠ, MŠ, SDH) žádají na své akce finance

touto cestou — proč nejsou podpořeny přímo?

c) Jak se hodnotí působnost žadatelů v rámci MČ a dosah akcí na její občany? FV žádá

Výsledek kontroly z oblasti č. 4 žadatele Czech FB Facility o.s.

18:05 hod. příchod pan Macháček

3. Pravidla participativního rozpočtu na rok 2022

FV vítá zapojení do participativního rozpočtu a připravené podklady k diskuzi. FV má námitku na

složitost pravidel zapojení do participativního rozpočtu pro občana. Občané rozhodují, kam

zainventovat, ale přitom musí řešit omezení jako minimální částku, životnost 5 let, nesmí se

jednat o jednorázovou akci, návrhy musí obsahovat fotodokumentaci stávajícího stavu,

vizualizaci budoucího vztahu, 5x garanta, rozpočet, ocenění pro údržbu a vyjednávání souhlasu

s případnými majiteli pozemků, nesmí být spojeny se stavebním povolením, územní

rozhodnutím aj.

Není zcela jasné, jaké projekty tato kritéria mohou naplnit. Naopak je zřejmé, že požadavky

nepřiměřeně zatěžují navrhovatele a jsou určeny spíše pro skupiny osob/organizace než pro

možnosti jednotlivce. Vmodelovém příkladu umístění odpadkových košů není laik schopen

předem znát všechny detaily. Fotografování a modelování, vyjednávání o umístění na pozemku

vjednotlivých případech či zjistit, zda je třeba stavební povolení má být navazující činnost. Laici

tyto informace nemají. Odhad ceny, kterou pak znovu dělá úřad a konečně předpokládat finálně

vysoutěženou cenu, která závisí na nabídkách přihlášených firem, je nesmyslný požadavek.

 

FV v této souvislosti konstatuje, že ÚMČ běžně vysoutěží mnohonásobně vyšší ceny, než kterých

umí dosáhnout občan běžným srovnáním cen na internetu.

Je podstatnou informaci, že MHMP přizná stejně velkou částku kparticipativnímu rozpočtu,

jako do ní vyhradí MČ.

Předseda za FV zašle výše zmíněné připomínky vtermínu určeném panem

Macháčkem/Borským kzapracování a výraznému zjednodušení pravidel. Inspiraci lze hledat

v Praze 5 nebo Praze — Zbraslavi.

Předseda FV dále konstatuje, že návrhy má dotahovat krealizaci ÚMČ a proto by jejich

hodnocení měla mít na starost komise RMČ a nikoli samotní radní. Nabízí se KUR, jejíž sub-

komise mají zkušenosti s rozdělováním a hodnocením dotací. Pokud by RMČ chtěla navrhované

projekty realizovat, může se o ně zasadit jiným způsobem než občan prostřednictvím

participativního rozpočtu. Proto by finální rozhodnutí o realizaci mělo příslušet jinému orgánu

MC.

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

Usnesení 10/2021 bylo schváleno.

4. Rozpočtová opatření 9-17/2021

Zástupce starosty pan Macháček představil 8 RO;

č. 9/2021 — peníze 2 MV téměř 1,4 mil. Kč, dotace na integraci, kde se nevyčerpané Finanční

prostředky vrací. (FV žádá o rozpočet programu a aktuální informace o koordinátorovi -

od pí. Fruncové)
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č. 10/2021 —tzv. šablony (vzdělávání pedagogů apod.) pro MŠ Mezi domy 410 tis. Kč z MŠMT

č. 11/2021 — dar pana Kotrče pro malé písnické hasiče — 8 tis. Kč

č. 12/2021 —tzv. šablony (vzdělávání pedagogů apod.) pro obě ZŠ ve výši celkem cca 1,5 mil. Kč

č. 13/2021 — zkoušky odborné způsobilosti — pro ÚMČ

D
<

. 14/2021 — dotace pro SDH (Libuš na opravu techniky)

. 15/2021 — cca třetí část dotace na policejní služebnu 2,4 mil. Kč (vznikly vícepráce — špatná

výměra demolic)

č. 16/2021 — vratka 7 tis.Kč, částka nad žádost ZŠ z covid dotace

č. 17/2021 — vratka ze šablon ZŠ s RVJ v Písnici pro ministerstvo.

0
:

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

Usnesení 11/2021 bylo schváleno.

5. Závěrečný účet za rok 2020

Předseda FV požádal místoradního pro EO pana Macháčka o úvodní slovo. P. Macháček

zdůraznil, že skutečnost je od rozpočtu vzhledem k rozpočtovým změnám velmi rozdílná -

nárůst cca 80% u příjmů (z 62 140 000 Kč na 103 695 626,09 Kč) a podobné u výdajů z (78 712 900

Kč na 111 057 248,22 Kč).

Jedná se o sumarizovaná fakta z účetního programu. Dotazy na konkrétní částky je vhodné

položit dopředu, neboť odpověď bez přípravy je obtížná.

V případě, že se nepodaří závěrečný účet ZMČ schválit, existuje z minulosti jeden příklad, kdy jej

MČ neschválila - schvalovali pak závěrečný účet za dva roky.

 

FV následně diskutoval zejm.:

Příloha č.

O) Závěrečný účet — má jinou strukturu než schválený rozpočet, tj. je obtížně srovnatelný. (Je

možné si nechat vyexportovat z programu Ginis potřebné sestavy.) Budou očíslované stránky.

lb) FV v uplynulých týdnech podrobně v mailové korespondenci diskutoval možnost MČ

dodatečně upravovat chyby v účetnictví po auditu. Jednoznačný výklad není k dispozici.

Dokument odráží stav k 31. 12. 2020.

Většina opatření konstatuje, že se dále začne postupovat dle platných zákonů a vyhlášek. FV

zmiňuje opatření č. 6, kde opatření bylo stejně již v loňském roce a letos se opakuje. Přibyl zde

jen dodatek č. 3 ze dne 17. 12. 2020. Paní tajemnice zjisti podrobnosti.

Konkrétní chyba vznikla na EO nikoli na OSMI což nebylo včas odhaleno — nebyly vyhotoveny

seznamy inventurních soupisů (seznamy seznamů).

Opatření č. 4 —- do zastupitelstva bude upraveno znění opatření ve smyslu: „MČ bude účtovat o

dohadných položkách v období, do kterého patří/kterého se týkají/'.

2) zde neuvedená Účetní závěrka nemá v zákoně jednoznačný výklad, zda má/nemá být

součástí Závěrečného účtu. V případě požadavku zastupitelů bude připojena.

3) Výstup z programu Ginis

6) Investice - Předseda FV na příkladě čp. 1 vysvětlil neplánováni a neprovázanost jednotlivých

rekonstrukcí objektů a vyzval ke změně přístupu. Dále konstatoval 2x — 3x vyšší cenu než je

běžně dostupné pro fyzické osoby. Pan Macháček vysvětlil postup závislý na obdržených

nabídkách. Mimo další byla diskutována rekonstrukce sociálních zařízení vZŠ Meteo. FV

požaduje výkaz výměr k této akci (pí. Pichová).

Hlasování č. 4: pro 3, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 12/2021 nebylo schváleno.
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6. Různé

Předseda FV informoval, že k dnešnímu datu shledal program CityVizor v ostré verzi na webu.

Další setkání výhledově začátkem září (6. 9. 2021).

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:45 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 10/2021

Usnesení: 11/2021

Usnesení: 12/2021

Předseda Finančního výboru: Mgr. Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Jakub Hazda

Tajemnice Finančního výboru: Eliška Čančíková

 

 

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. 10/2021

‘ lednaní Fil—dne: i * Hlasování Přítomno členů FV ‘ 4

i i

pro prou— ‘ zdřžei se i i *

\

Ř—ÝL „,_ ;_A,J£É.ť_ !

, Přijato14.6.2021 | 4 \ o \ o r Usnesení

  

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) konstatuje

že zapojení participativního rozpočtu je pro MČ Praha-Libuš je velmi přínosné.

2) doporučeje

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš zjednodušit podmínky pro podávaní návrhů/nápadů do

participativního rozpočtu.

 

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.11/2021

. ]ednání ív dne: _ Hlasování Přítomno členů FV . 4

 

pro „iprořti Tzdržel se

  

lfř14.6.2021 4 0 , o ' Usnesení Přuau>

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1) bere na vědomí

předložené změny v rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2021, rozpočtová opatření

č. 9/2021 až č. 17/2021.

 

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. 12/2021

  

I leTlnéni FV dne: ' Hlasování . Přítomnořčlenů FV 4

— 77,7 * ff

pro :proti zdrželseť

 

  

14.6.2021 " 3 o ' 1 Usnesení 'Nebylo přijatou

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha — Libuš schválit Přehled nákladů a výnosů ve vedlejší

hospodářské činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2020.

2) doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha — Libuš schválit Závěrečný účet pro rok 2020 včetně

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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Prezenční listina zasedání Finančního výboru MČ Praha-Libuš

ze dne 14. 6. 2021, Libušská čp. 1

  


