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

Datum konání:
Místo konání:
Přítomen/přítomna:

18.11.2019 18.00 hod.
ÚMČ Brno - Líšeň
L. Axmannová, B. Kubinková, J. Belcredi Knauer, M.Sadílek
Z. Stejskal, J. Talpa, T. Hložánek, Z. Matyáš, J. Drbal
Omluven/omluvena:
Nepřítomen/nepřítomna:
Hosté:
za ORF ing.Stehlík, ing.Hakl, 1.místostarostka ing.Kremitovská

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 – nebylo
připomínek.
usnesení: FV schvaluje následující program jednání:
zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.9.2019
Rozpočtová opatření č. 18/2019
Stanovení sazby poplatku z pobytu v souvislosti s novelizací zákona o místních
poplatcích
5) Různé
1)
2)
3)
4)

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Volba ověřovatele – J.Drbal požádal o návrhy – navrhl ing. Bc. L.Axmannovou – nebyl další
návrh
usnesení: FV volí ing. Bc. Axmannovou za ověřovatele zápisu
hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno - Líšeň k 30.9.2019
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – M.Sadílek – dotaz na depozitní směnku –
zodpověděl ing. Stehlík, ing.Talpa – dotaz ke stavu pokladny a k účtu 311 a k nedobytným
pohledávkám – zodpovězeno ing.Stehlíkem.
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
vzít na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MC Brno-Líšeň k 30.9.2019 dle příloh

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3) Rozpočtová opatření č. 18/2019
Materiál uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – M.Sadílek – dotaz k silvestrovskému pochodu –
zodpovězeno ing.Stehlíkem
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují
příjmy o 200 tis.Kč, výdaje o 597 tis. Kč a financování o 397 tis. Kč dle přílohy

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4) Stanovení sazby poplatku z pobytu v souvislosti s novelizací zákona o místních
poplatcích
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – T. Hložánek – dotaz k výši výběru –
předpokládá, že se tedy v následujícím roce vybere méně – zodpověděli ing. Stehlík a
1.místostarostka ing. Kremitovská
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit sazbu poplatku z pobytu pro MČ Brno – Líšeň ve výši 21 Kč/den/osoba, a to
v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích

hlasováno:

8 pro, 0 proti, 1 zdržel se

4) Různé
otevřena diskuze k projednávání návrhu rozpočtu MČ 2020:
-

ing. Stehlík potvrdil, že schválený harmonogram je plněn a 4.12.2019 by měl být
projednán RMČ, aby mohl být ihned zveřejněn, členům FV ho lze 5.12.2019 zaslat,
bude mimo jiné obsahovat schválený R2019, upravený R2019, návrh R2020, návrh
kapitálových výdajů, § položky, komentář

-

členové diskutovali, co by mělo být výstupem FV, formu projednávání od mailové
podoby po osobní setkání, bylo by žádoucí před jednáním FV 16.12.2019 mít
vygenerovány dotazy a nejlépe je mít i zodpovězeny

-

po diskuzi shoda na setkání 9.12.2019 v 18.00hod. pro ty členy FV, kdo mají zájem –
předpokládá se, že 5.12.2019 obdrží FV k prostudování návrh R2020, připraví si
dotazy, účast přislíbili přítomní zástupci ORF, účast členů vedení MČ
nepravděpodobná s ohledem na jejich již naplánovaný program, s účastí na řádném
jednání FV 16.11.2019 vedení MČ počítá

zapsal:

J. Drbal

ověřila: ing. Bc. L. Axmannová

