
MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

z A P | s

z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 14. 2. 2022.

Přítomni: Martin Pros, Simona Azilinonová, Jakub Hazda, Eliška Čančiková — tajemnice,

Daniela Horčíková, Štěpán Hradecký, Matěj Kadlec — předseda

Omluveni: Radek Horák

Program jednání:

Zahájení

1. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu a minulého zápisu

2. Metodika kontribuce investorů

3. Dotace MČ Praha-Libuš

4. Zpráva Finančního výboru 2021

5. Citivizor - zobrazení za rok 2021

6. Různé

Závěr

 

Jednání bylo zahájeno v 17:40 hod.

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

1. Určení ověřovatele zápisu schválení programu

Předseda zahájil 2. zasedání FV ZMČ v roce 2022. Výbor byl svolán v souladu sjeho jednacím

řádem s dostatečným předstihem a je usnášeníschopný v počtu šesti členů. Z celého jednání se

omlouvá pan Radek Horák. 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 podklady k projednávaným bodům byly zaslány členům výboru

s největším možným předstihem.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena pani Simona Azilinonová, která byla jednomyslně

schválena.

17:45 Odchod pana Martina Prose

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

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

tohoto zápisu voli paní Simonu Azilinonovou.

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

2. Metodika kontribuce investorů

Předseda uvedl, že podklad zastupitelům rozeslal pan starosta s tim, že se objeví na některém

z následujících zastupitelstev. Na MČ ho zaslala kancelář MHMP pro územní rozvoj.
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Předseda má za to, že jde o materiál, který původně nechával zpracovat Svaz MČ a na který se

čekalo po celou dobu pandemie.

17:55 Příchod pana Martina Prose

FV vobecné diskuzi zdůraznil finanční aspekt územních změn, kdy materiál uvádí cca jednu

územní změnu denně a oceňuje každou jednotlivou územní změnu na 1 000 000 Kč.

MČ bude dávat své připomínky prostřednictvím zastupitelstva. FV v diskuzi bude pokračovat na

dalším zasedání, pokud budou připomínky a návrhy na usnesení FV.

3. Dotace MČ Praha-Libuš

Předseda uvedl, že tento bod již ZMČ prošel, aniž by byl předložen do FV, i když jde o

každoroční bod. Důvody vysvětlila paní Fruncová vprůvodním dopise dodatečně zaslaných

podkladů.

Vloňském roce FV řešil možný konflikt zájmů členů tzv. sub—komisy, které hodnotí žádosti

organizací a spolků. Došlo by ktomu vpřípadě, že stejná osoba je členem sub-komise i

organizátorem akce, na kterou se žádá či funkcionářem organizace, která se uchází o dotaci. FV

vyzývá k obsazování členů sub-komisí tak, aby taková situace nenastávala.

Někteří členové FV se vyjádřili pro doplnění podkladů o vyhodnocení dotací z roku 2021 a

výsledky rozdělení dotací pro rok 2022.

Podklady budou vyžádány.

 

4. Zpráva Finančního výboru 2021

Předseda představil obsah zprávy FV, která bude doplněna o příslušné číslo usnesení ZMČ

(výměna člena FV z konce minulého roku). Navrhl doplnění o odstavec, který stručně konstatuje

problémy se získáváním podkladů k jednání.

Předseda byl dotazován, proč tento problém se získáváním podkladů setrvává i vjeho druhém

funkčním období. Uvedl, že díky paní tajemníci FV dostává podklady květšině pravidelně se

opakujícím bodům včas. Vyhledávají se však další témata související s finanční oblastí MČ a zde

se dostupnost podkladů liší dle zodpovědné osoby. Např. podklady k právním záležitostem MČ

byly dodány neúplně a na žádost o doplnění ÚMČ nereaguje. Této agendy se ujal pan Martin

Pros stím, že o dostupnosti podkladů, popř. o přehledu smluv bude informovat na některém

dalším zasedání FV.

 

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

Usnesení 6/2022 bylo schváleno.

5. Citivizor - zobrazení za rok 2021

Paní tajemnice vyzvedla možnosti vyhledávání v programu a přehlednost i vpřípadě faktur.

Přesto nadále zůstávají problémy ve vkládání dat či v přihlášení do systému. Rok 2021 je zatím

doplněn do října. Situace je urgována.

Problémy se ukazujíi při zobrazování v různých prohlížečích/PC.

Pan Jakub Hazda ukázal možnosti práce s programem z pohledu uživatele. Vyzdvihl ve výdajích

možnost dohledat konkrétní informace. Provázanost na registr smluv.
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Pro fungování v MČ se předpokládalo automatické napojení na GINIS a ulehčení práce, nikoli

nutnost předávání dat ručně mezi softwary. Úřední deska v Citivizoru se však aktualizuje — není

známo jak, v konkrétní moment obsahuje novější zprávy než web MČ.

FV bude příležitostně sledovat novinky ohledně softwaru.

6. Různé

Účetnízávěrka — na základě usnesení rady hl. m. Prahy musí MČ odevzdat svojí UZ do 25.5.

V minulosti se uvažovalo o sepsání vlastních pravidel schvalování UZ pro MČ.

Cityvizor má plnit usnesení ZMČ 13/2019, pokud však není naplněn daty více jak do 10/2021, je

otázkou pro KV, zda je dané usnesení plněno.

Další setkání v první polovině března 2022 v závislosti na termínu konáníZMČ.

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

Po poděkování Členům FV za jejich účast a práci bylo jednání uzavřeno;

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 18:35 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 6/2022

Předseda Finančního výboru: Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Simona Azilinonová

Tajemnice Finančního výboru: Eliška Čančíková
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Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek

Zastupitelé MČ Praha-Libuš

MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. 6/2022

. jednání FV dne: . Hlasování Přítomno členii FV I 6

'pro proti :zdržel se A

i 14. 2. 2022 7 6 O O Usnesení Přijato

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:

1) schvaluje

Zprávu Finančního výboru za rok 2021.

 

Mgr. Matěj Kadlec

Předseda finančního výboru
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Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha — Libuš
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