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

Datum konání:
Místo konání:
Přítomen/přítomna:

16.12.2019 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,
p.Hakl,
starosta
Mgr.Štefan,
1.místostarostka ing.Kremitovská, místostarosta JUDr. Příborský
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) zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
2) návrh rozpočtu MČ Brno - Líšeň 2020
3) rozpočtové opatření 19/2019
4) rozpočtové opatření 20/2019
5) rozpočtové opatření 21/2019
6) úprava plánu hospodaření VHČ - DOMY č.03/2019
7) žádost MČ Brno – Líšeň o finanční zápůjčku z rozpočtu města Brna na koupi prodejny
na pozemku města
8) různé

hlasováno:

8 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:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) návrh rozpočtu MČ Brno - Líšeň 2020
Materiál stručně uvedl J. Drbal a shrnul průběh jednání členů FV na mimořádném jednání
k rozpočtu 2020 dne 9.12.2019. Ocenil kvalitní součinnost s ORF (ing.Stehlík, p.Hakl), kteří
zodpovídali všechny dotazy z úrovně „úřadu“. Byla vedena diskuze k předem zaslaným
podnětům ing.Talpy, který konstatoval následující:
Rozpočet je sice vyrovnaný, ale do dalších let, pokud se týká investičních výdajů,
dosti nepředvídatelný, pokud budeme některé položky považovat za startovní.
1) Chybí rozpočet VHČ domy. Z něj jsou v tomto rozpočtu pouze příjmy,
PAR 6330, POL 4131 a navazující s tím výdaje, PAR 3612.

Kumulovaná položka Bytový dům pro seniory není svázána zatím s žádným
stavebním projektem a není zatím možné odhadnout, v kolika následujících
rozpočtech bude k této kumulaci ještě docházet.
2) PAR 2219, POL 5171. Dočerpání rámcové smlouvy. Má MČ k tomu vypracovaný
plán oprav, nebo jenom utratíme peníze?
3) PAR 2333, POL 5171. Úprava potoka. Bude probíhat již rekonstrukce ulice Ondráčkova
a s ní v návaznosti úprava potoka?
4) PAR 3111, POL 6121. Rekonstrukce a modernizace MŠ Michalova. Bude 2 500 tis. jako
spoluúčast stačit? Bude zatížen pouze letošní, nebo i následující rozpočet?
5) PAR 3511, POL 6121. Poliklinika Horníkova - rekonstrukce. Jde o spojení 2. a 3. etapy?
Je politická shoda na pokračování rekonstrukce i v každém následujícím roce včetně
finančního krytí v následujících rozpočtech? Bude ještě chybět 12 etap, to znamená
prostředky v následujících šesti rozpočtech.
6) PAR 3613, POL 6121. Rekonstrukce Orlovny. Částka 14 000 tis. je nedostačující ani
na rekonstrukci části B Orlovny, pokud by tato měla být provedena podle stavebního
průzkumu a doporučení ( sanace vlhkosti, statika, okna, fasáda, ZTI, topení, zateplení
3. NP a nové střechy ).
7) PAR 3613, POL 6121. Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce. Zatím zcela chybí
vize co s objektem, neproběhla avizovaná diskuze s občany. Opět není možné předvídat
finanční nároky na tuto rekonstrukci do následujících rozpočtů.
8) PAR 3639, POL 6121 revitalizace náměstí Karla IV. 6 500 na architektonickou soutěž
a s tím svázaný PAR 3722, POL 6121 podzemní kontejnery. Zná MČ alespoň rámcově
finanční náročnost plánované přestavby, poměrovou spoluúčast MČ na této akci
a její rozdělení do následujících ročních rozpočtů? Existuje politická shoda a vůle
tuto rekonstrukci náměstí v následujících létech provést?
9) PAR 3745, POL 5169. Kolik z této částky je určeno na park Trnkova a to budeme
úpravy a zeleň řešit pomocí služeb místo podle PD jako investiční akci?
10) PAR 3639, POL 5169. Následná péče o zeleň v Rokli. Již letos byly schváleny
finanční prostředky na odstranění kůrovcové kalamity. Jsou nedostačující?
Finanční výbor by měl doporučit radě, aby vydala prohlášení, nebo zveřejnila plán, jak bude
řešit tyto investiční akce s přesahem do následujících rozpočtů. Nejsem si jistý,
že koaliční smlouva toto řeší. A to jsem ještě nezmínil ZŠ Pohankovu a rekonstrukci
starší části budovy ZŠ Horníkova a vnitřní rozvody ZŠ Novolíšeňská.
Na předmětném jednání několik členů zastávalo shodný názor, že u investičních akcí
přesahujících 1 kalendářní rok, na který je vázán rozpočet, je žádoucí mít písemně
zpracovanou představu časového, věcného a finančního harmonogramu dané akce.
Diskuze členů FV 16.2.2019:
J.Talpa – R2020 je „nečitelný“, je potřeba znát představu realizace akcí přesahujících 2020

- příchod Z.Stejskala
JUDr.Příborský:
- objasnil představu postupu akce „nám.Karla IV.“ – nejdříve mít zpracovaný koncept
nejlépe v podobě architektonické soutěže, samotná realizace jistě přesahuje možnosti
R MČ, tedy až dle výsledku soutěže by byl zpracován další postup a harmonogram
- čištění potoka – nebylo zatím realizováno, akce má vazbu na rekonstrukci Ondráčkové
- cyklostezka – není ještě naprojektována
B.Kubínková – doporučuje předkládat i rozp.výhled inv.akcí plánovaných na několik let

p.starosta – obhajuje kontinuitu na příkladech Rokle a parku Trnkova
ing.Kremitovská:
MŠ Michalova – město Brno zpracovává danou investiční akci, kde je plánovaná spoluúčast
MČ 5-8%
Polikl.Horníkova – 2. etapa – přepracován projekt, navýšení z cca 10 na 14 mil. Kč včetně
dotace MB
Kuchyně Synkova – dotace MB
Orlovna – 16 mil. nedostatečných na realizaci původního projektu
Kotlanova – zadána vizualizace
ZŠ Pohankova – problémy se statikou, nutná žádost na MB
Novolíšeňská – škola má ještě určité finanční rezervy, tedy budou zapojeny jejich fondy

Ing.Hakl objasnil revitalizace – z ekonomického pohledu se nejedná o investiční akci
J.Talpa – pokud vyčleníme prostředky na domov pro seniory, pak nebude provedena
rekonstrukce několika bytů – p.starosta – domov pro seniory nebude financován jen
z vlastního rozpočtu, proto je potřeba být připraven
J.Drbal – v době ekon.růstu mít takový rozdíl mezi příjmy a výdaji není dobrým trendem,
vyčleňovat finanční prostředky na investiční akci, na kterou nebyl schválen ani investiční
záměr, nepovažuje za dobré, shrnul požadavky několika členů u víceletých investičních akcí
písemně zpracovat a předložit představu nákladů v jednotlivých letech, popis realizace v
letech
Z.Stejskal – otevřel otázku využívání prostředků z VHČ na „mimobytové“ aktivity –
p.starosta - veškeré prostředky zůstávají v oblasti bydlení, J.Drbal – dotaz, o jaký typ zařízení
pro seniory se bude jednat – p.starosta – Dům s pečovatelskou službou
M.Sadílek – cca 100 mil.Kč se bude ročně převádět jako letos? p.starosta objasnil praxi
v rámci volebního období, částka 100 mil.Kč je kumulovaná za poslední roky, např. v době
voleb a první rok volebního období je investiční aktivita nižší, hlavní investice v rámci tohoto
volebního období by měly být 2021, 2022
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit rozpočet MC Brno-Líšeň na rok 2020:
- příjmy............. .......... 233 295 tis. Kč
- výdaje............... ......... 376 495 tis. Kč
- financování................. 143 200 tis. Kč
- rozpočet peněžních fondů
- plán hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň dle příloh
vzít na vědomí přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2020
pověřit Radu městské části Brno-Líšeň, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2020 do částky
1000 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě
rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu
uložit Radě městské části Brno-Líšeň předkládat Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na vědomí
rozpočtová opatření schválená RMČ na nejbližším zasedání ZMČ

hlasováno:

8 pro, 0 proti, 1 zdržel se

3) Rozpočtová opatření č. 19/2020
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – nebyly dotazy.

usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují
výdaje a financování o 340 tis.Kč dle přílohy

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4) Rozpočtová opatření č. 20/2020
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – nebyly dotazy.

usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují
příjmy a snižuje financování o 247 894,82 Kč dle přílohy

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5) Rozpočtová opatření č. 21/2020
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – M.Sadílek požádal o zdůvodnění –
vysvětlil ing.Hakl, J.Drbal – vznesl dotaz, zda dané rozpočtové opatření by s ohledem na
obsah a návaznost na R2020 nemělo být projednáno před bodem R2020 – bylo akceptováno
s tím, že p.starosta v daném smyslu program upraví.

usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit rozpočtové opatření č. 21/2019, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a
financování o 109 448 tis. Kč dle přílohy

hlasováno:

8 pro, 0 proti, 1 zdržel se

6) úprava plánu hospodaření VHČ - DOMY č.03/2019
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – zodpovězeny dotazy J.Talpy a M.Sadílka

usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit úprava plánu hospodaření VHČ - DOMY č.03/2019, kterým se nemění výše
plánu

hlasováno:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7) žádost MČ Brno – Líšeň o finanční zápůjčku z rozpočtu města Brna na koupi
prodejny na pozemku města
Materiál stručně uvedl J. Drbal a požádal o vstupní komentář pana starosty – ten zdůvodnil
postup ve smyslu ponechat si vliv na budoucí využití, samotná představa vedení MČ zatím
není, dá se také předpokládat, že hodnota nemovitosti bude narůstat. J.Talpa komentoval, že
všechny takové informace by měly být uvedeny v důvodové zprávě, kterou považuje za
nedostatečnou. T.Hložánek – zda je v plánu změna ÚP – potvrzeno, že ano, M.Sadílek – dotaz
na technický stav a plánované investice – výše investic není zatím známa, J.Drbal – požádal,
aby zastupitelům před jednáním byla předložena upravená a doplněná důvodová zpráva

usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit podání žádosti o bezúročnou finanční zápůjčku z rozpočtu města Brna ve výši
9.000.000,-Kč na koupi stavby – objektu občanského vybavení č.p.2410, postavené na
pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 2734/5 v k.ú. Líšeň
pověřuje 1. místostarostku a 2.místostarostu vyjednáním podmínek pro poskytnutí finanční
zápůjčky

hlasováno:

7 pro, 0 proti, 2 zdržel se

8) Různé
J.Drbal - otevřel diskuze k termínům jednání FV v 1.poletí 2020projednávání návrhu rozpočtu
MČ 2020 a navrhl stávající režim Po před jednáním ZMČ, Z.Stejskal dal na zvážení termín o
týden dříve – v daném týdnu jsou ale v plánu jednání RMČ a příslušné body by nemohly být
projednány FV a byly by odsunuty až na další ZMČ, což by mohlo vytvářet komplikace, proto
nakonec shoda na dosavadním režimu – tedy termíny jednání FV v 1.pololetí 2019:
10.2.2020, 30.3.2020, 25.5.2020, 22.6.2020

zapsal:

J. Drbal

ověřila: ing. Bc. L. Axmannová

