
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A |> | 5

ze 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 3. 1. 2022.

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

tajemnice, Daniela Horčiková, Štěpán Hradecký, Matěj Kadlec - předseda

Host: Pavel Macháček — místostarosta

Program jednání:

Zahájení

1. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu a minulého zápisu

. Rozpočtová opatření 30-32/2021

. Rekonstrukce ZŠ Meteorologická

. Plnění čerpání rozpočtu 2021

. Návrh rozpočtu 2022

. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027

. Návrh finančního plánu ekonomické činnosti 2022 (VHČ)

. Návrh zplnomocnění rady pro rok 2022

. Různé

a) lnformace o probíhajícím auditu

b) Srovnání cen pozemků — posudky

c) Zásady pro investory

d) Právní služby

e) Citivizor - zobrazení za rok 2021

f) Pravidla pro srovnání účetní závěrky

g) Pravidla pro investiční záměry

h) Projekt revitalizace rybníku Obecňák

10. Závěr
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Jednání bylo zahájeno v 17:32 hod.

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

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Předseda zahájil 1. zasedání FV ZMČ vroce 2022. Přivítal nového člena pana Martina Prose.

Dále předseda konstatoval, že výbor byl svolán v souladu s jeho jednacím řádem s dostatečným

předstihem a je usnášeníschopný v počtu pěti (později sedmi) členů. Hostem zasedání byl

místostarosta pro ekonomiku pan Pavel Macháček. Předseda přečetl program jednání a zeptal

se, zda jsou návrhy na doplnění, kdy žádné protinávrhy nebyly, a proto byl program FV

schválen, jak je uveden výše. Předseda dále konstatoval, že veškeré podklady k projednávaným

bodům byly zaslány členům výboru s dostatečným předstihem (kromě rozpočtů příspěvkových

organizací—základních škol, které ÚMČ nepředložil.

Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Martin Pros, který byl jednomyslně schválen.
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Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0,

Finanční výbor schvaluje program svého zasedání, zápis z minulého zasedání a ověřovatelem

tohoto zápisu volí Martina Prose.

Veškerá další usnesení, která byla přijata výborem, jsou v příloze tohoto zápisu.

2. Rozpočtová—ogtření 30-32/2021

RO č.

30/2021 —fin. vratky ZŠ Meteorologická a MŠ K Lukám (752 tis. Kč)

31/2021 — VHP (1.461 tis. Kč)

32/2021 — Vratka obědy (548 tis. Kč) - FV se pozastavil nad výší vratky, která je nejspíše

způsobena uzávěrkou škol (Covid).

Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 1/2022 bylo schváleno.

3. Rekonstrukce ZŠ Meteorologická

Předseda navrhl projednat dokumenty v tištěné podobě, které na jeho žádost poskytlo OSMI.

17:44 příchod pana Macháčka

17:45 příchod pana Radka Horáka. Zasedání FV pokračuje v počtu 6 členů.

Z dokumentů předseda FV zkonstatoval rozsah rekonstrukce dle vyjmenovaných pavilonů. FV se

dokumentaci podrobněji nevěnoval stím, že konkrétní dokumenty hodné pozornosti členů po

dohodě s OSMI předloží na příštím zasedání předseda FV.

17:55 příchod pana Jakuba Hazdy. Zasedání FV pokračuje v počtu 7 členů.

4. Plnění čerpání rozpočtu 2021

Paní tajemnice předala 1x tištěnou sestavu k nahlédnutí FV s tím, že některé částky nejsou ještě

definitivní. FV si přibere tento dokument jako podklad kdalší diskuzi při schvalování návrhu

rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu 2022

6. Návrh střednědobého !y'hledu rozpočtu 2023-2027

7. Návrh finančního plánu ekonomické činnosti 2022 lVHČl

Pro body 5-7 byla společná diskuze.

Návrh rozpočtu uvedl pan Macháček, který sdělil, že rozpočet se v zásadních parametrech

připravuje stejně pro každý rok, snaží se jej však lépe vysvětlit. Obecné vysvětlení bylo rovněž

publikováno v loňském roce v časopise U Nás.

Příjmy jsou dány výpočtem dle počtu obyvatel, žáků, rozlohou MČ a komunikacemi z které

vychází nejpodstatnější částka tř. 4. Investice se řeší žádostmi na konkrétní projekty v průběhu

roku, která ale není nároková. To následně výrazně ovlivňuje rozdíl mezi rozpočtem a výsledky
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hospodaření. P. Macháček je výhradně proti jakýmkoliv komerčním půjčkám, neboť netuší,

z čeho bychom je spláceli. Překlepy v návrhu budou na jednání ZMČ opraveny.

Pan Macháček doplnil, že dle vyhlášky můžeme schválit rozpočet až po jeho schválení MHMP,

přičemž vyvěšen musí být 15 dní před jeho projednáním. MČ tedy projednává rozpočet bez

prodlení a v souladu s veškerými předpisy.

K VHČ pan Macháček sdělil, že sestává ze stabilních částek, jako je pronájem a proměnlivých

jako jsou prodeje, které ovšem připadají v úvahu pouze ve výjimečných případech. MČ

neprodává pravidelně svůj majetek. V současné době je předpokládaný výnos vysoký- kolem 16

miliónů Kč, neboť by mohlo dojít k vyrovnání s bytovým družstvem U Zvoničky, kdy samozřejmě

záleží na projednánícelého případu v zastupitelstvu MČ iv radě popř. zastupitelstvu HMP.

FV oceňuje přehledné zpracování a komentář k rozpočtu. Diskutuje se v souvislosti

s rozpočtovým výhledem. Úvod komentáře rozpočtu odkazuje na legislativu, ze které se vychází,

ale předseda FV poukázal, že nezmiňuje jako podklad střednědobý výhled z minulých let.

Střednědobý výhled neuvádí žádné závazky MČ a dále ukazuje nižší příjmy i výdaje vletech

2023-2027 proti roku 2022. Paní Čančíková zmínila, že dle instrukcí magistrátu musí MČ uvést

stejné příjmy v rozpočtovém výhledu u tř. 4 pro r. 2023-27 jako jsou pro r. 2021. Na dotaz

předsedy FV doplněný panem Horákem proč se od roku 2023 počítá s poklesem výdajů o 7,5 mil

Kč proti rozpočtu 2022 a jaké kroky rada MČ plánuje, aby bylo dané úspory dosaženo,

odpověděl pan Macháček, že žádné. Dále zmínil, že hospodaření v roce 2023 bude mít na

starosti nově zvolená rada MČ. Výdaje ve střednědobém výhledu byly doplněny tak, aby příjmy

a výdaje byly vyrovnané.

Pan místostarosta Macháček ujistil, že MČ aktuálně nemá finanční závazky, které by v této

tabulce měly či mohly být zobrazeny. Dále uvádí, že vlastní financování bylo v uplynulých letech

zkresleno finančními transakcemi spojenými s bezúročnou půjčkou na přístavbu MŠ K Lukám,

částku rovněž zkreslují4 mil. Kč, které posléze MČ vezme z příjmů na dani z nemovitostí a uloží

pro ZŠ s RVJ v Písnici (stavba školy). Pro rok 2022 se projevuje nárůst energií tzv. media (viz

zplnomocnění rady).

Někteří členové FV namítl, že hrazení provozních výdajů prodejem vlastního majetku je

nepřípustné. Pan Pros se zeptal, zda je možné předpokládaný schodek hospodaření hradit

z peněz, které nyní MČ zhodnocuje. Pan Macháček zmínil, že odpověd'není takjednoduchá.

Většina členů FV se neztotožňuje s rozpočtovým výhledem, který předpovídá nižší částku na tř.

5 provozní výdaje v roce 2023 než je tomu pro rok 2022, v čem se nižší výdaje projeví nebo jak

se deficit 7 mil Kč bude financovat.

Hlasování č. 3: pro 6, proti 1, zdržel se 1.

Usnesení 2/2022 bylo schváleno.

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

Usnesení 3/2022 nebylo schváleno.

Hlasování č. 5: pro 6, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 4/2022 bylo schváleno.
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8. Návrh zplnomocnění rady pro rok 2022

Dotaz se dotýká nového bodu uvádějící zplnomocnění „čerpaných nákladů až do výše schválené

rezervy na media". Jde o energie (plyn, elektřina).

Hlasování č. 5: pro 6, proti 1, zdržel se 0.

Usneseni 5/2022 bylo schváleno.

9. Různé

Další setkání v první polovině února 2022 v závislosti na termínu konání ZMČ.

Zastupitelé i občané jsou tímto vyzýváni k návrhu dalších bodů pro jednání FV.

a) Informace o probíhajícím auditu

Panítajemnice rozešle zprávu podzimní části auditu.

b) Srovnání cen pozemků — posudky

ZMČ i přes výtku FV schválilo prodej pozemku (viz usnesení ZMČ č. 50/2021)

cl Zásady pro investory

Dle vyjádření pana starosty na ZMČ věc komplikuje covidová situace. Věc se posune nejspíše do

roku 2022, jak konstatoval předseda FV

dj Právní služby

Bude v programu příštích jednání FV, jak sdělil předseda FV.

el Citivizor - zobrazení za rok 2021

Po uzavření účetního roku FV zhodnotí možnosti CityVizoru, jak sdělil předseda FV

fl Pravidla pro srovnání účetní závěrky

Bude řešeno v souvislosti se zprávou z podzimního auditu.

g) Pravidla pro investiční záměry

viz bod f)

hl Projekt revitalizace rybníku Obecňák

Byl rozeslán mail s vysvětlením a uvedením skutečné výše dotace do 100 tis. Kč.

strana 4 (celkem 10)



Po poděkování členům FV za jejich účast a práci bylo jednání uzavřeno.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:29 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 1/2022

Usnesení: 2/2022

Usnesení: 3/2022

Usnesení: 4/2022

Usnesení: 5/2022

Předseda Finančního výboru: Mgr. Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: JUDr. Martin Pros, Ph.D.

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. 1/2022

]ednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 5

pro proti zdržel se

3. 1. 2022 5 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.

30/2021 až 32/2021.

 

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. 2/2022

lednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 7

pro proti zdržel se

3. 1. 2022 6 1 0 Usneseni Přijato

   
Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1)Doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Návrh rozpočtu na rok 2022 podle

zpracované tabulky.

 

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. 3/2022

 

]ednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 7

 

pro proti zdržel se

 

3. 1. 2022 2 1 4 Usneseni Nepřijato

       
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1)Doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

MC Praha-Libuš na roky 2023-2027 podle zpracované tabulky.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš

strana 8 (celkem 10)



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 4/2022

 

jednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 7

 

pro proti zdržel se

 

3. 1. 2022 6 1 0 Usnesení Přijato

       
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1)Doporučuje

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

hospodářské činnosti MC Praha-Libuš na rok 2022 podle zpracované tabulky.

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. 5/2022

 

lednání FV dne: Hlasování Přítomno členů FV 7

 

pro proti zdržel se

 

3. 1. 2022 6 1 0 Usneseni Přijato

       
 

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha - Libuš:

1)Doporučuie

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke

schvalování změn rozpočtu provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními podle

předloženého znění.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru

 

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha - Libuš
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