MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -LIBUŠ
Finanční výbor zastupitelstva
z Á PIS
z 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 28. 3. 2022.

Přítomni:

Radek Horák, Simona Azilinonová, Jakub Hazda, Eliška Čančíková — tajemnice
I

Daniela Horčíková, Štěpán Hradecký
Omluveni:

Martin Pros, Matěj Kadlec — předseda,

Host:

Pavel Macháček— radní pro ekonomiku

Program jednání:

Zahájení
1. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu a minulého zápisu
2. Rozpočtové opatření 1/2022
3. Účetnízávěrka 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2021 a
Inventarizační zprávy 2021

4. Právní služby MČ
5. Metodika kontribuce investorů
6.Různé
- Výsledky hlasování v Participativním rozpočtu lVIČ Praha—Libuš
— Uprchlická krize - informováni FV
- Přidání usnesení na požadavek hostů (usnesení č. 9)
- Zpráva Finančního výboru 2021
— Dotace

Závěr

Jednání bylo zahájeno v 17:30 hod.
Jednání vedl: Ing. Jakub Hazda jako zástupce předsedy

1. Určeníověřovatele zápisu schválení programu

Zástupce předsedy zahájil 3. zasedání FV ZMČ v roce 2022. Výbor byl svolán v souladu sjeho
jednacím řádem s dostatečným předstihem a je usnášeníschopný v počtu pěti členů. Z celého
jednání se omlouvá pan Martin Pros (pracovni důvody) a Matěj Kadlec (karanténa). Zástupce

předsedy předložil program jednání a zeptal se, zda jsou návrhy na doplnění, jelikož žádné
protinávrhy nebyly, byl program FV schválen, v předloženém znění. Zástupce předsedy dále
konstatoval, že podklady kprojednávaným bodům byly zaslány členům výboru snejvětším
možným předstihem.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Daniela Horčíková, která byla jednomyslně schválena.
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0,
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Finanční výbor schvaluje program svého zasedání, zápis z minulého zasedání a ověřovatelem
tohoto zápisu volí paní Danielu Horčíkovou.
Veškerá další usnesení, která byla přijata výborem, jsou v příloze tohoto zápisu.
2. Rozpočtové opatření 1/2022
Panítajemnice představila rozpočtové opatření, které představuje rezervu 2 hl. m. Prahy ve výši

11 mil. Kč určenou pro MČ Praha-Libuš v oblasti školství. Někteří členové FV se následně
doptávali na podrobnější informace k některým projektům, na které odpovídal pan Macháček s
paní Čančíkovou. Dále se řešily tzv. závazné ukazatele.

Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usneseni 7/2022 bylo schváleno.

3. Účetní závěrka 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2021 a
Inventarizační zprávy 2021
Bylo požádáno o komentování nedostatků, které se ve zprávě nachází. Paní Čančíková vysvětlila
jednotlivá zjištění z konečného přezkoumání hospodaření, které se dále projevují i
v inventarizaci. Konstatovala úspěšné napravení u velkého počtu nálezů. Dále, Že některé
pohledávky se ukazujíjako nevymahatelné a budou odepsané. Paní Čančíková také podotkla, že
z věcné stránky městská část veškeré podklady k účetní závěrce měla v pořádku dodané.
Nedostatky pramení z nesouladu metodiky mezi praxí auditorů a účetní městské části, zejména
nedostatky týkající se inventarizace účtů finančního majetku. Některé účetní chyby mají původ
metodické praxe, která se od praxe auditorů odlišuje. Tato neshoda je ale sporadická a objevuje
se i u jiných městských částí.

Hlasování č. 2: pro 3, proti 0, zdržel se 2.

Usnesení 8/2022 nebylo schváleno.

4. Právníslužby MČ
Tento bod má na starosti pan Pros, který je pro dnešní zasedání omluven a který mailem poslal

zprávu o průběžné práci na tomto tématu s tím, že na příštím jednání FV představí své výsledky.

5. Metodika kontribuce investorů
Proběhla diskuze 5 otázkami, jak bude na dokument reagovat lVlČ a jaké koeficienty na výpočty
budou nastaveny. Z diskuse vyplynulo, že jde o metodiku obecnou, kterou bude nejspíše nutno

přizpůsobit individuálním potřebám MČ. Metodiku bude
starosta.
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do zastupitelstva předkládat pan

6. Různé
- Participativní rozpočet — krátká obecná diskuse
- Uprchlická krize + RO 02/2022

Pan Macháček uvedl, že dle údajů MV ČR je v MČ přibližně 280 uprchlíků z Ukrajiny, převládají
matky s détmi. Nem’ uvedeno, kde vlastně jsou, MČ pro ně ubytování ne-organizuje. Další
postup a setkání s nimi koordinuje L. Koudelková. S tímto souvisí rozpočtové opatření 02/2022,
které uvádí, že řešení uprchlické krize bude pro začátek financováno z rezervy na školství. RO

bude předloženo na zastupitelstvu. FV hlasuje o rozpočtové úpravě č. 02/2022.
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se O.

Usnesení 7/2022 bylo schváleno.
— Zpráva Finančního výboru 2021
- Dotace

— Prominutí poplatku za ubytování — paní tajemnice uvedla, že MČ, na základě doporučení
MHMP,
prominula zdůvodu mimořádné situace místní poplatky za pobyt ukrajinským
uprchlíkům.

- kubytování ukrajinských občanů - Pan Macháček uvedl, že internát při bývalém učilišti je
aktuálně nepoužitelný a je ve správě magistrátu, tj. není svěřen naší MČ.
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Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 18:15 hod.
Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec
Přílohy;
Usnesení: 7/2022
Usnesení: 8/2022
Usnesení: 9/2022

Zástupce předsedy Finančního výboru: Jakub Hazda

Ověřovatel zápisu: Daniela Horčíková

...............

.............................

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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ
č. 7/2022
]ednání FV dne:

Hlasování
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Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:
1) bere na

vědomí

předloženou změnu v rozpočtu MČ Praha—Libuš v roce 2022, rozpočtové opatření č. 1/2022.

Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru
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Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec
Na vědomí:
Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha — Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:
1) doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš schválit účetní závěrku za rok 2021.

Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru
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5

Nepřšaío

Předkladatel:

Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí:

Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha — Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ
č. 9/2022
]ednáíFŠ/ dne:
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Přijato

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha — Libuš:
2) bere na

vědomí

předloženou změnu v rozpočtu MČ Praha—Libuš v roce 2022, rozpočtové opatření č. 2/2022.

Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru
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