Zápis z jednání Finančního výboru (FV) ZMČ Brno - Líšeň

Datum konání:
Místo konání:
Přítomen/přítomna:

Omluven/omluvena:
N epřítomen/nepřítomna:
Hosté:

24.5.2021 18.00 hod.
ÚMČ Brno - Líšeň
J. Talpa, T. Hložánek, M.Sadílek, B.
Axmannová, Z. Matyáš, Z. Stejskal, J. Drbal
J. Belcredi Knauer

Kubinková,

L.

pí 1 .místostarostka ing. Kremitovská, za ORF ing. Stehlík

1) zahájení, schválení programu, volba ověřovatele

Jednání zahájil předseda FV, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že výbor je
usnášeníschopný. Otevřel diskuzi k zaslanému návrhu programu jednání - J.Talpa navrhl
zařadit bod Rekonstrukce Orlovny - část B — realizace investiční akce, který jev návrhu
programu na čtvrteční jednání ZMČ, protože má vazbu finanční prostředky rozpočtu MČ. Po
krátké diskuzi kolem zařazení daného bodu bylo přistoupeno k hlasování s tím, že nově
navrhovaný bod bude hlasován samostatně a v případě schválení bude zařazen jako bod č.5.
usnesení: FV schvaluje zařadit na program jednání bod Rekonstrukce Orlovny - část B
- realizace investiční akce:

hlasováno:

5 pro, 0 proti, 3 zdržel se

usnesení bylo přijato

usnesení: FV schvaluje následující body programu jednání:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
Návrh závěrečného účtu MČ Bmo-Líšeň za rok 2020, účetní závěrka MČ Bmo-Líšeň za
rok 2020
Rozpočtové opatření č. 09/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Rozpočtové opatření č. 11/2021
Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Bmo-Líšeň k 31. 3. 2021
různé

hlasováno:

8pro, 0 proti, 0 zdržel se

Tedy byl schválený následující program jednání:

zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
Návrh závěrečného účtu MČ Bmo-Líšeň za rok 2020, účetní závěrka MČ Brno-Líšeň za
rok 2020
3. Rozpočtové opatření č. 09/2021
4. Rozpočtové opatření č. 10/2021
5. Rozpočtové opatření č. 11/2021
6. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Bmo-Líšeň k 31. 3. 2021
1.

2.

7.

8.

Rekonstrukce Orlovny - část B - realizace investiční akce
různé

Volba ověřovatele - J. Drbal požádal o návrhy - navrhl L. Axmannovou, nebyl další návrh

usnesení:
FV volí pí. L. Axmannovou za ověřovatelku zápisu
hlasováno:

7 pro, 0 proti, 1 zdržel se

usnesení bylo přijato

2) Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2020, účetní závěrka MČ Brno-Líšeů
za rok 2020

Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi - nikdo neměl dotaz či připomínku.

usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
souhlasit s celoročním hospodařením MC Brno-Líšeň za rok 2020, a to bez výhrad

schválit
závěrečný účet MC Brno-Líšeň za rok 2020 dle přílohy se stavem celkových:
- příjmů............................ 254.383,521 tis. Kč
- výdajů............................ 268.242,557 tis. Kč
- financování.................... 13.859,036 tis. Kč
výsledky hospodaření VHC domy MC Brno-Líšeň dle str. 30 přílohy

schválit účetní závěrku MC Brno-Líšeň za rok 2020 dle str. 51-76 přílohy

hlasováno:

6 pro, 0 proti, 2 zdržel se

usnesení bylo přijato

3) Rozpočtové opatření č. 09/2021

Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi:
J.Talpa - jedná se o dalších 900 tis. Kč investovaných do Rokle - žádá konkretizovat a
vysvětlit jednotlivé položky p.starostou na zastupitelstvu

usnesení:

FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č.09/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.

hlasováno:

4 pro, 1 proti, 3 zdržel se

usnesení nebylo přijato

4) Rozpočtové opatření č. 10/2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi:

M.Sadílek — dotaz na položku 200 tis.Kč v §3613 - vysvětlila pí 1 .místostarostka
J.Talpa - ke stejné položce - dle smlouvy se mělo jednat o práce za období 1.1.2021 31.12.2020, harmonogram nastaven do 16.12.2020, smlouva stanovuje termín 14 týdnů, tedy
dané spolu nekoresponduje - reagovala pí 1 .místostarostka, dále požadavek na předložení
zadávacích podmínek - pí 1 .mísatostarostka přislíbila jejich poskytnutí

Z.Stejskal - vysvětlení částky 1.857 tis.Kč - zodpověděl vedoucí ORF
J.Talpa - k položce §6171 - je na nádstavbu politická shoda v koalici, aby bylo zřejmé, že se
akce bude realizovat? - reagovala pí 1 .místostarostka

Dále bylo konstatováno, že dané RO obdobně jako následující zatím nebylo projednáno RMČ
a je tedy problematické o něm hlasovat na FV víceméně „podmíněně“

usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č.10/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1.857
tis.Kč dle přílohy.

hlasováno:

2 pro, 0 proti, 6 zdržel se

usnesení nebylo přijato

5) Rozpočtové opatření č, 11/2021
Materiál stručně uvedla pí 1 .místostarostka - jedná se o technologickou část bez stavebních
prací s ohledem na vazbu DPH

usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
schválit
rozpočtové opatření č. 11/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.

hlasováno:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

6) Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31. 3. 2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi - nebylo připomínek či podnětů

usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
vzít na vědomí
v
informace z mezitímní účetní závěrky MC Brno-Líšeň k 31. 3. 2021

