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

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

7.10.2019 18.00 hod.
ÚMČ Brno - Líšeň
L. Axmannová, Z. Stejskal, J. Talpa, T. Hložánek, Z. Matyáš, J.
Drbal
B. Kubinková, J. Belcredi Knauer, M.Sadílek
za ORF ing. Hakl, pí. 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:
1)
2)
3)
4)

zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
Rozpočtová opatření č. 17/2019
Změna rozpočtů peněžních fondů na rok 2019 č. 1
různé

hlasováno:

5 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:

5 pro, 0 proti, 1 zdržel se

2) Rozpočtová opatření č. 17/2019
Materiál uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – T. Hložánek – dotaz na způsob rozdělení financí
pro SPOD – ing. Hakl – dle statistický výkazů
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují
příjmy a výdaje o 1 752 929,04 Kč dle přílohy

hlasováno:

5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

příchod Z.Stejskal

3) Změna rozpočtů peněžních fondů na rok 2019 č. 1
Materiál stručně uvedl J. Drbal a otevřel diskuzi – T. Hložánek – účel fondů – zodpověděl ing.
Hakl, J. Talpa dotaz na polikliniku Horníkova – zodpověděli ing. Hakl a pí místostarostka ing.
Kremitovská
usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň
schválit změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2019 č. 1 dle přílohy

hlasováno:

6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4) Různé
otevřena diskuze ke zpracovávání návrhu rozpočtu MČ 2020:
-

ing. Hakl potvrdil, že schválený harmonogram je plněn a že počítá s včasným
zasíláním podkladů FV

-

ing. Talpa – dotaz k náměstí, zda je zpracovávána nějaká konkrétní vize – pí
místostarostka ing. Kremitovská – uvedla, že ze strany města Brna je avizováno, že
nebudou k dispozici finanční prostředky na rozvojové investice, dále otevřel otázku
MŠ Michalova ve vazbě na přístavbu a modernizaci

-

ing. Stejskal – dotaz na participativní rozpočet – zodpověděl ing Hakl – aktualizace
v cca měsíčních intervalech

-

ing. Talpa – zvážit využití finančních prostředků VHČ i na jiné účely – prioritní
investice – pí místostarostka ing. Kremitovská – čerpání probíhá dle rámcové
smlouvy, připravují se změny v pravidlech čerpání VHČ

zapsal:

J. Drbal

ověřil: ing. Bc. L. Axmannová

