
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z Á P | 5

ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 6. 9. 2021.

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

Daniela Horčíková, Štěpán Hradecký, Matěj Kadlec - předseda

Nepřítomni: Jan Urbanec

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

2. Plnění čerpání rozpočtu a stav exekucí

3. Právní služby

4. Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická

5. Rozpočtová opatření č. 18-25/2021

. Žádost o NFV MŠ Mezi domy

7. Různé

0
3

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:33 hod.

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

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Předseda zahájil 4. zasedání FV ZMČ v roce 2021. Výborje usnášení schopný v počtu šesti členů.

Podklady v el. podobě společně s návrhem programu včetně minulého zápisu zasedání všichni

obdrželi. Minulý bod č. 1 Dotace bude spolu s kompletními podklady do programu navrhnut až

na dalším zasedání FV.

Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Štěpán Hradecký.

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

Program byl schválen, zápis byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Štěpán Hradecký.

2. Plnění čerpání rozpočtu a stav exekucí

Stav exekucí — dle předložené zprávy, je aktuálně řešeno 98 exekucí. Z celkové částky téměř 947

tis. Kč se vymohlo 147 600 Kč v 28 úspěšně uzavřených exekucí. Paní tajemnic doplnila

předložené materiály kexekucím. Největší položkou v exekucích, přes 685 tis. Kč je dluh TL

souhvězdí LED s. r.o.

Paní tajemnice doplnila, že v poslední době se podařilo vymoci kolem 11 tis. Kč za neuhrazené

poplatky ze psů, na základě zasílaných upomínek. (nikoliv V exekuci).

17:42 hod. příchod pan Horák
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Kontrola plnění čerpání rozpočtu — konkrétní dotaz na Od/pa 3299 s názvem Ostatní záležitosti

vzdělávání (schv. Rozp. 60 tis. Kč, rozp. změny 871 tis. Kč, čerpáno 77 tis. Kč, tj. 8,94%.)

Jde 0 finance přidělené v rámci dotace „Integrace“.

FV žádá o zaslání Plnění za 1-8. měsíc.

17:47 hod. příchod paníAziIinonová

3. Právní služby

Výbor obdržel podklady v podobě faktur za právní služby v r. 2021 od tří poskytovatelů právních

služeb MČ a smlouvy z roku 1999 se dvěma znich. Není zřejmé, zda podklady jsou takto

kompletní. 22 let staré smlouvy bez potřeby dodatků vyvolávají otázky ohledně revizí, řešení

platových podmínek (inflace) apod. Chybí zřejmě třetí smlouva. FV žádá předložit kompletní

dokumentaci.

Paní tajemnice vysvětlila, že více poskytovatelů je daných jejich zaměřením. P. Duda řeší

duplicitní vlastnictví, pan Černý právní smlouvy a HKR se zabývají bytovým družstvem. FV žádá

informace, co konkrétního se aktuálně řešís jednotlivými poskytovateli právních služeb.

Tento bod se přerušuje do příštího jednání.

4. Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická

Na základě kontroly rozpočtů a vyúčtování investičních akcí MČ si FV k bližšímu náhledu vybral

investiční akci rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická.

Předložená smlouva s rozpočtem a tabulka vice a méné praci není pro celkovou částku

z pohledu FV dostatečným podkladem. FV žádá předložit veškerou relevantní dokumentaci ke

stavbě, zeim. dokumentaci před a po rekonstrukci, zadávací dokumentaci, stavební deník,

zápisy stavebního dozoru.

5. Rozpoétovmwenl’ č. 18-25/2021

Panítajemnice představila následující rozpočtová opatření;

č. 18/2021 — 825 tis. Kč — vratka dotace Integrace, 49 400 Kč - proč se vrací/nevvčerpala právě

tato částka — ide o dotaci — Otevřená sportoviště pro veřejnost na ZŠ Meteorologická. Předložit

FV vvúčtování za studii na Obecňák, vratka pouze 200 Kč z rozp. cca 200 tis. Kč.

č. 19/2021 — 1 700 tis. Kč za projektovou dokumentaci kokolí rybníka? Fv žádá informace na

základě čeho bvla stanovena tato částka / odhad. FV podklady na zasedání neobdržel, materiál

na paralelním zasedání RMČ, kde s ním byl předseda FV před jednáním FV seznámen. Jedná se o

vizuál bez odhadu nákladů a technického řešení, Není znám harmonogram dalšího postupu,

prezentace studie pro veřejnost byla diskutována.

č. 20/2021 — navýšení rozpočtu MČ

č. 21/2021 — peníze z VHP

č. 22/2021 —již byla na ZMČ, 750 tis. Kč na opravu budovy bývalého učiliště. FV žádá smlouvu

s podnáiemcem a informaci, kdo bude udržovat budovu, výši náimu (za m2) a na základě čeho

byla stanovena výše náimu.

. 23/2021 — mzdové prostředky do školských zařízení

. 24/2021 — dar obcím postižených tornádem, 200 tis. Kč. Již schváleno ZMČ.

. 25/2021 — projekt přírodní zahrady, bezúročná půjčka pro MŠ Mezi domy.n
:
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Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 13/2021 bylo schváleno.

6. Žádost o NFV MŠ Mezi domv

Žádost MŠ Mezi Domy na půjčku pro projekt přírodní zahrady. Výsledky žádosti o dotaci na

státní fond životního prostředí přišly dříve, než bylo očekáváno a v letošním rozpočtu je tedy MŠ

ještě nemá. Požadováno je po MČ NFS ve výši 365 500 Kč se splatností do konce listopadu 2022.

Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se O.

Usnesení 14/2021 bylo schváleno.

7. Různé

Další setkánívýhledově koncem listopadu (22. 11.2021).

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:12 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 13/2021

Usnesem’: 14/2021

Předseda Finančního výboru: Mgr. Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Štěpán Hradecký

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. 13/202 1

jednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 6

pro proti zdržel se I

6. 9. 2 02 1 6 0 O Usnesení Přijato

       

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) bere na vědomí

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

č. 18/2021 a č. 20/2021 až č. 25/2021.

2] doporučuje

ZMČ Praha-Libuš prověřit výši předpokládané ceny Zpracování projektové

dokumentace Revitalizace rybníku Obecňák ve výši 1 700 000 Kč dle RO 19/2021.

 

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. 11/2021

„jednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 6

pro proti zdržel se %

6. 9. 2021 6 O [) Usnesení Přijato

L
      
 

Finanční Výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) doporučuje

ZMČ Praha-Libuš schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční

výpomoci s MŠ Mezi domy pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu

„Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi domy" ve výši 365 500 Kč se splatností 30. 11.

2022.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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