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

Datum konání:
Místo konání:
Přítomen/přítomna:
Omluven/omluvena:
Nepřítomen/nepřítomna:
Hosté:

6.4.2021 18.00 hod.
ÚMČ Brno - Líšeň
J. Talpa, T. Hložánek, J. Belcredi Knauer, M.Sadílek, B
Kubinková, L. Axmannová, J. Drbal
Z. Matyáš, Z. Stejskal,
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. zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
rozpočtová opatření č.04/2021 až č.07/2021
3. dotace organizacím z rozpočtu MC Brno-Líšeň na rok 2021
4. rozpočtové opatření č.08/2021
5. různé
2.

hlasováno:

6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Volba ověřovatele - J. Drbal požádal o návrhy - návrh J.Belcredi Knauer, nebyl další návrh
příchod pí L. Axmannové
usnesení:
FV volí p. ing. J. Belcredi Knauera za ověřovatele zápisu
hlasováno:

6 pro, 0 proti, 1 zdržel se

2) Rozpočtové opatření č. 04/2021 až č. 07/2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi:
J.Talpa - připomínka k RO 6 - ZMČ tuto dotaci nepodpořilo, RMČ přesto dotaci přidělila,
navíc s ohledem na nouzový stav akce nebude realizována - vysvětleno, že je v kompetenci
RMČ takovou dotaci přidělit, pouze dojde ktom u, že finanční prostředky nebudou čerpány,
podán návrh hlasovat tuto část RO 6 zvlášť
M.Sadílek - dotaz k položce mobilní rozhlas - vysvětleno zástupci ORF - vr.2021 Z2 roku
zdarma a Z* roku zpoplatněno, zodpovězen i dotaz k webu

B.Kubinková - připomínka kR O 7 - vícepráce v souhrnu 1 110 000 Kč s ohledem na
původní finanční rozsah akce jsou vysoké, dále se domnívá, že:
dodatek č. 1 je uzavřen v rozporu se smlouvou
v rozpočtu dodatku i smlouvy jsou chyby
úhrada dle informací na webu je v rozporu se smlouvou
( V delší diskuzi na dané téma zazněla domněnka resp. podezření, že vícepráce nejsou
poníženy o méněpráce a že i toto může být v rozporu se smlouvou. Dále bylo konstatováno,
že primární rozpočet i následný pro dodatek je zpracován tak, že se jeví jako nekvalitní. Pak
zazněla ještě úvaha, zda rozdělení víceprací na dvě sekce nelze chápat jako pochybení. Byla
také zřejmě již vyplacena část odměny za realizaci projektu, což je též zřejmě v rozporu se
smlouvou.)
T.Hložánek - dle informací od místostarosty dr. Příborského je vše v pořádku, položky
dodatku č. 2 byly schváleny dozorem i projektantem, ceny víceprací byly stanoveny na úrovni
95% RTS - B.Kubinková dodává, že hovořila o dodatku č. 1
usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č.06/2021 v ěásti týkající se § 3319 položky 5212 a § 6409 položky 5901,
kterým se nemění výše schváleného rozpočtu dle přílohy.

hlasováno:

5 pro, 0 proti, 2 zdržel se

usnesení bylo přijato

FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č.046/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 150
tis. Kč dle přílohy
rozpočtové opatření č.05/2021, kterým se nemění výše schváleného rozpočtu dle přílohy
rozpočtové opatření č.06/2021 v části netýkající se § 3319 položky 5212 a § 6409 položky 5901,
kterým se nemění výše schváleného rozpočtu dle přílohy
rozpočtové opatření č.07/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 1 000 000,-Kč,
výdaje se zvyšují o 1 040 736,-Kč a financování se zvyšuje o 40 736,-Kč dle přílohy.

hlasováno:

5 pro, 0 proti, 2 zdržel se

usnesení bylo přijato

3) Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi:
M.Sadílek - dotaz k návrhu smlouvy - účel v.s. rozpis - zástupci ORF potvrdili, že je to
identické, dále dotaz na nižší dotaci SK Líšeň proti předchozímu období - zástupci ORF
vysvětlili, z e je takto zohledněna již přidělená nemalá dotace na opravu Orlovny
hlasováno:

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

4) Rozpočtové opatření č.08/2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi - nebylo dotazů, připomínek, podnětů.
usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
schválit
rozpočtové opatření č.08/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle
přílohy.

hlasováno:

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

5) Různé
Nebyl žádný podnět.

zapsal:

J. Drbal

ověřil: ing. J.Belcredi Knauer

