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

Datum konání:
Místo konání:
Přítomen/přítomna:
Omluven/ omluvena:
N epřítomen/nepřítomna:
Hosté:

20.9.2021 18.00 hod.
ÚMČ Brno - Líšeň
L. Axmannová, B. Kubinková, Z. Stejskal, J. Talpa, Z. Matyáš,
T. Hložánek, M.Sadílek, J. Drbal
J. Belcredi Knauer
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. Návrh programu, volba ověřovatele
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2023 - 2027
Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30. 6. 2021
4. Rozpočtová opatření č. 14/2021, č. 15/2021 a č. 17/2021
5. Rozpočtové opatření č. 16/2021 (předkládáno do FV pouze na vědomí, schváleno ZMČ
již 12.07.2021)
6. různé
2.
3.

hlasováno:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

Volba ověřovatele - J. Drbal požádal o návrhy - navrhl pí L. Axmannovou - nebyl další
návrh, navržená souhlasí
usnesení: FV volí pí L. Axmannovou za ověřovatele zápisu
hlasováno:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2023 - 2027
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi:
J. Talpa - dotaz ke kapitálovým výdajům (jeví se nízké) a počet opravených bytů - reagovali
ing. Stehlík a p. Hakl ( dané spíše „matematickým“ výhledem, realita bývá nakonec jiná, do
oprav bytů nutno řadit i opravy výtahů, balkónů, střech apod.)
M.Sadílek - sledoval trend v předchozích letech, zdá se mu stejný, požádal o zaslání dat za
předchozí roky
ing.Stehlík - znovu potvrdil, že je celá řada neznámých a výhled je zpracován jako
„matematický model“
usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
schválit střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2023 - 2027 dle přílohy

hlasováno:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

3) Inform ace z m ezitím ní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30. 6. 2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal - nebyl žádný dotaz
usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň
vzít na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30. 6. 2021 dle
příloh
hlasováno:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

4) Rozpočtová opatření ě. 14/2021, č. 15/2021 a ě. 17/2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi.
J. Drbal - dotaz k navýšení nákladů rekonstrukce kuchyně MŠ Neklež - p. Hakl - jednalo se
o stavební vícepráce
M. Sadílek - doplňuje, že se jedná o další dodatek na vícepráce - potvrdil p. Hakl
J. Talpa - § 6171, položka 5166 "Konzultační, poradenské a právní služby" - navýšení o
457 000,-Kč - žádá o konkretizaci, co je v dané částce obsaženo, diskutována otázka, zda na
dodavatele posudku se dělalo VŘ
Z. Stejskal - navýšení v §6171 v oblasti telekomunikačních služeb - žádá konkretizaci
položek
M. Sadílek - 10 000,-Kč výmalba dětského odd. FN Brno - jakou to má souvislost s Líšní p. Hakl - jednalo se o dar
Z. Stejskal - MS Simáčkova - proč nebude akce realizována - p. Hakl - bude řešeno formou
oprav
hlasováno:

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usnesení bylo přijato

5) Rozpočtová opatření ě. 16/2021
Materiál stručně uvedl J. Drbal -ja k je uvedeno, dostáváme materiál pouze jako informativní,
protože dané rozpočtové opatření již bylo schváleno na mimořádném zastupitelstvu v červenci
2021, není tedy třeba přijímat žádné usnesení

6) Různé - pokračování
Z. Stejskal - dotaz na akci Orlovna - z ORF potvrzeno, že byla podepsána smlouva
s dodavatelem
J. Drbal - další jednání FV dle schváleného harmonogramu
zapsal:

J. Drbal

ověřil: L. Axmannová

