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

Datum konání:
Místo konání:
Přítomen/přítomna:

10.2.2020 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, p.Hakl
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
odměňování neuvolněných členů ZMČ a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří
nejsou členy zastupitelstva
dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020
rozpočtové opatření č.01/2020
rozpočtové opatření č.02/2020
různé

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Volba ověřovatele – J. Drbal požádal o návrhy – navrhl ing. J. Belcredi Knauera – nebyl další
návrh, navržený souhlasí
usnesení: FV volí ing. J. Belcredi Knauera za ověřovatele zápisu
hlasováno:

8 pro, 0 proti, 1 zdržel se

2) odměňování neuvolněných členů ZMČ a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří
nejsou členy zastupitelstva
Materiál stručně uvedl J. Drbal, požádal ved. ORF ing. Stehlíka o výsledek projednání RMČ –
bylo sděleno, že materiál ještě nebyl radou projednán (z plánovaného jednání byl stažen).
S ohledem na skutečnost, že se jedná o materiál neprojednaný RMČ určený k projednání v
ZMČ navrhl J. Drbal stažení tohoto bodu z programu jednání FV.
hlasováno:

8 pro, 0 proti, 1 zdržel se

bod byl stažen z programu jednání FV

3) dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020

Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi:
J. Talpa – Rodinné centrum Jasmínka – co řeší dodatek č.2? – ORF obsah nezná
B. Kubinková – Rodinné centrum Jasmínka – již bylo odpuštěno nájemné za r.2019 – je na
zvážení přiměřenost výše dotace
Z. Stejskal – vhodné věřit komisím, dotaz na nerozdělené finanční prostředky – zodpovězeno
p. Haklem za ORF, apeloval na důslednost v nahlašování střetu zájmů
M. Sadílek – je členem Líšeň sobě, doporučuje přizvat předsedy komisí na jednání ZMČ a
představit návrhy rozdělení dotací ve smyslu „metodiky“
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň:
souhlasit s poskytnutím dotací typu A z rozpočtu MČ Brno – Líšeň žadatelům ve výši a
na účel dle Přílohy č. 2
schválit smlouvy s poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno – Líšeň ve znění
vzoru smlouvy dle Přílohy č. 1 pro příjemce dotací na účel a v částce dle Přílohy č. 2
pověřit pana starostu podpisem těchto smluv
nesouhlasit s poskytnutím dotací typu A z rozpočtu MČ Brno – Líšeň žadatelům, u
kterých je v Příloze č. 2 na všechny účely obsažené v jejich žádosti uvedena nulová výše
dotace, a to z důvodů popsaných v zápisech komisí RMČ
hlasováno:

7 pro, 0 proti, 2 zdržel se

4) Rozpočtová opatření č. 01/2020
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi.
M.Sadílek – dotaz na původ prostředků – vysvětlil p. Hakl
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit rozpočtové opatření č. 01/2020, kterým se zvyšují ve schváleném rozpočtu výdaje a
financování o 2.017 tis. Kč dle přílohy

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5) Rozpočtová opatření č. 02/2020
Materiál stručně uvedl J. Drbal a zeptal se ved. ORF, s jakým výsledkem materiál projednala
RMČ – ing. Stehlík sdělil, že materiál nebyl ještě projednán RMČ. V návaznosti na uvedené
navrhl předseda FV, obdobně jako u bodu 2, stažení tohoto bodu z jednání FV.
hlasováno:

7 pro, 0 proti, 2 zdržel se

bod byl stažen z programu jednání FV

6) Různé
J. Talpa – doporučuje předkládat aktuální přehled stavu přípravy a realizace investičních akcí
schváleného R MČ k 31.5. a k 31.10. každého roku, a to v termínech 10.6. a 10.11.
příslušného roku, proběhla bohatá diskuze se závěrem předložit na nejbližší jednání ZMČ níže
uvedené usnesení
usnesení: FV schvaluje předložit na nejbližší ZMČ Brno-Líšeň návrh usnesení:
ZMČ ukládá RMČ předkládat FV a ZMČ aktuální přehled stavu přípravy a realizace
investičních akcí schváleného rozpočtu MČ k 31.5. a k 31.10. každého roku, a to
v termínech 10.6. a 10.11. příslušného roku
a
pověřuje předsedu FV předložit návrh usnesení na nejbližším jednání ZMČ
hlasováno:

7 pro, 0 proti, 2 zdržel se

Z.Stejskal – dotaz jak byl zohledněn finanční dopad staženého bodu 2 programu na rozpočet
MČ 2020 – p. Hakl: odpovídalo aktuálnímu stavu informací v dané věci
proběhla živá diskuze nad principem, zda je správné, aby se navyšovala finanční částka pro
uvolněné a nenavyšovala pro neuvolněné členy ZMČ a členy poradních orgánů, kteří nejsou
členy ZMČ

zapsal:

J. Drbal

ověřil: ing. J. Belcredi Knauer

