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Zápis č. 8/2020 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 13.10.2020 

 
 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Mgr. Jiří Derfl 
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
Alice Hamalová 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Tomáš Slabihoudek 
Bc. Michal Švarc  
 

Omluven:   Michal Fišer, MBA 
 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu dle zaslané zaktualizované 
pozvánky a vyzval členy, zda ještě požadují další doplnění. 
 
P. Pavlů požádal o doplnění bodu „odměny uvolněných členů zastupitelstva a informace  
o skutečných platbách“. Dále sdělil, že v říjnu byly v důsledku Covid-19 zrušeny všechny kulturní 
akce, rád by tedy věděl, kolik peněz zůstává v rozpočtu díky tomuto zrušení, a protože od zítřka 
je přechod na distanční výuku u všech škol, navrhl, aby tyto nevyužité prostředky mohly být 
uvolněny na nákup výpočetní techniky, v případě potřeby rodin, které vznesou na město 
požadavek.  
P. Cibulka oznámil, že je zde návrh na doplnění programu o 2 body. 
P. Židovská přečetla doplňující body, bod č. 5 Odměny uvolněných členů zastupitelstva  
a skutečné platy, bod č. 6 RO v důsledku zrušení kulturních akcí, a to převod do gesce OŠ na 
výpomoc žákům zajištěním výpočetní techniky.  
P. Derfl vysvětlil, že ho překvapilo doplnění bodu 4 do programu a dotázal se na důvod, proč se 
tento bod má ve FV řešit. 
P. Cibulka sdělil, že zde byl požadavek o proplacení náhrad u zastupitele, který se účastnil jednání 
komise jako host. Protože je to poprvé, kdy byl takový požadavek vznesen, starosta mě požádal, 
abychom to projednali na FV. Nejde o to, abychom přijali nějaké usnesení, ale abychom to 
v diskuzi probrali a vy následně projednali na svých politických klubech a zastupitelstvo jako 
celek může k tomu přijmout stanovisko. Kdyby byl požadavek oprávněný, znamenalo by to zásah  
do rozpočtu. Dále se dotázal, zda má ještě někdo jiný návrh na doplnění programu. 
 
P. Cibulka dal hlasovat o programu s pozměňovacími body, tzn. program s body 1 – 6, tak jak byl 
přečten pí Židovskou. 
Hlasování PRO 3 (pí Hamalová) – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 5. Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o programu body 1 až 4: 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 3 (pí Hamalová) 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
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1. Schválení zápisu č. 7/2020 ze dne 8.9.2020 

https://www.praha8.cz/file/sfT/FV-08-09-2020-zapis.pdf 

P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku.  
P. Derfl sdělil, že požádal p. Eliáše na minulém jednání o zaslání seznamu dlužníků 
nebytových prostor. P. Eliáš odmítnul. Na ZMČ vznesl dotaz na p. Slabihoudka a ten přislíbil, 
že tento seznam zašle. 
P. Slabihoudek sdělil, že ten seznam nemá, že to musí udělat p. Eliáš a přislíbil, že to u něj 
ověří.   
P. Pavlů doporučil, aby do zápisů v případě prezentací byly dávány i screen shoty, aby zápis 
následně dával větší smysl, těm, kteří ho čtou. 
Další připomínky nebyly vzneseny, p. Cibulka nechal hlasovat. 
PRO 8  – PROTI  0  - ZDRŽEL SE  0 

 
 

2. Odpis nedobytné pohledávky (OKS) 
 
P. Cibulka uvedl materiál. Jedná s o odpis nedobytné pohledávky ve výši 148.090,20 Kč  
za společnost. Podrobně bylo popsáno v zaslaných přílohách. Jde o nevymahatelnou 
pohledávku. Dotázal se, zda má někdo dotaz či připomínku.  
P. Hamalová se dotázala, zda se jedná pouze o dlužnou částku? Nikoli o úroky a jiné?  
P. Cibulka odpověděl, že ano, jde pouze o dlužnou částku.  
 
Protože nebyly další dotazy, p. Cibulka nechal hlasovat o stanovisku:  
FV doporučuje souhlasit s odpisem nedobytné pohledávky 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE  3 (pí Hamalová) 
 

3. Péče o zeleň, nové smlouvy MČ Praha s dodavateli, představení smluv, diskuze 

P. Cibulka uvedl tento bod. Sdělil, že pí Židovská zaslala všem členům odkazy z registru 

smluv na smlouvy a vyzval k diskuzi.  

P. Derfl se zeptal, zda a jak probíhalo výběrové řízení, zda se ho p. Cibulka účastnil.  

P. Cibulka sdělil, že nebyl v členem komise, jednalo se o veřejné výběrové řízení, kterého se 

mohl kdokoli zúčastnit. Přihlásilo se 5 nebo 6 firem a z nich se dle kritérií vybíralo. Vyhrála 

firma CEBU service. 

P. Derfl se dotázal, zda cena byla jediné kritérium. 

P. Cibulka sdělil, že hodnotícím kritériem byla cena a také tam byly kvalifikační předpoklady 

jako pojištění, reference atd.  

P. Derfl se dotázal, zda tato firma má i nějaké refererence. 

P. Cibulka sdělil, že si myslí že byla subdodavatelem na P15, ale protože nebyl členem 

výběrové komise, neví to přesně.  

P. Derfl řekl, že se ptá na tyto informace proto, že neví, jak přesně probíhá takovéto výběrové 

řízení.  

https://www.praha8.cz/file/sfT/FV-08-09-2020-zapis.pdf
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P. Cibulka vysvětlil, že jsou RMČ ustanoveni členové komise, kteří nabídky posuzují, na 

právním oddělení se vše administruje, provede se vyhodnocení a následně je to předloženo 

do RMČ.  

Pí Hamalová se dotázala, jak skončila předchozí smlouva, zda byla vypovězena? 

P. Cibulka sdělil, že předchozí smlouva doběhla. Ukončení bylo v minulém volebním období. 

Území Karlín, Libeň jsou nejnáročnější, nejsou to souvislé pozemky, je tam vyžadován vysoký 

podíl odborné práce, území Libně je rozkouskované na malé pozemky, Karlín má zase vysoký 

podíl ruční práce. Nejedná se o 1. výběrové řízení. Na Karlín už výběrové řízení proběhlo, 

vyhrála nějaká firma, která po cca 2 měsících nečinnosti odstoupila, nedošlo vůbec k plnění 

smlouvy.  

P. Pavlů oznámil, že jde o smlouvy ohledně dětských hřišť.  

P. Derfl se zeptal, zda jsou k té smlouvě i CD – pasport zeleně. 

P. Cibulka sdělil, že pasport zeleně je součást výběrového řízení, ale tady není k dispozici, 

jedná se o velký soubor. 

P. Derfl řekl, že o zajímá, o jaké plochy jde konkrétně, jestli chápe správně, že jde o zeleň, 

chodníky a ostatní plochy. 

P. Cibulka nejprve k oznámení p. Pavlů sděluje, že se nejedná pouze o dětská hřiště. Dle 

smlouvy jde o bod 3.1.1 Úklid ploch, 3.1.2 Údržba dětských hřišť a sportovišť, 3.1.2 Pletí 

keřových skupin a okrasných záhonů, 3.1.4 Řez živých plotů. OŽP používá program MISIS, kde 

jsou všechny pozemky, jež jsou svěřeny do péče MČP8, vyjma stromořadí, které spravuje TSK  

a pozemky soukromých vlastníků. Např. v oblasti Karlín se jedná zejména o Karlínský park, 

park na Lyčkově náměstí, Kaizlovy sady na Invalidovně. 

P. Pavlů se dotázal, do které části této smlouvy patří péče o zeleň. 

P. Cibulka sdělil, že do 3, ze které vyvozujete, že jde pouze o dětská hřiště. 

P. Pavlů oznámil, že nebyly zaslány všechny materiály. 

P. Cibulka sdělil, že smlouva končí v okamžiku, kdy je vyčerpán limit, který je stanoven  

ve smlouvě. 

P. Derfl se dotázal, v jakém objemu budou práce prováděny a kdy budou vyčerpány?  

P. Cibulka řekl, že to zjistí. 

P. Derfl se dotázal, zda by nebylo možné na příští jednání pozvat někoho přímo z OŽP. 

P. Cibulka potvrdil, že je to možné. 

P. Derfl dále řekl, že ho zajímá i oblast Čimic, jaká je tam smlouva, zda je podobně 

strukturovaná.   

P. Cibulka řekl, že nejlépe je ve vidět v programu MISIS, kdy je možné, aby klad otázky a 

v tomto programu je možné vše názorně zprostředkovat.  

P. Derfl dále oznámil, že nejde o jeho osobní zájem, ale má zájem, aby na MČP8 bylo čisto a  

uvedl, že již 3 týdny leží na Kobyliském náměstí velká spadlá větev.  

P. Švarc vyzval členy, aby se z FV nedělala supervize, pro ŽP je komise pro životní prostředí, 

kde se řeší tyto věci. 

P. Derfl na to sdělil, že to tak úplně nevidí, že pakliže MČ vydává peníze, tak by členové FV 

měli o tom vědět a oznámil, že rád přijde na OŽP, aby se dozvěděl tyto informace. 

P. Cibulka vyzval p. Derfla, aby mu zavolal nebo napsal, protože na Úřadu momentálně běží 

krátký a dlouhý týden, někteří zaměstnanci, tam nejsou stále přítomni. Buď se to nechá na 
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komisi ŽP, jak navrhoval p. Švarc, nebo Vám nabízím přijít na OŽP, kde to lze promítnout 

v systému. 

p. Pavlů řekl, že by se chtěl vrátit k rozpočtu. Vyzval pí Židovskou, aby otevřela důvodovou 

zprávu kap. ŽP a dotázal se, zda tato smlouva patří do této části rozpočtu nebo zda patří do 

využití volného času dětí a mládeže. 

P. Cibulka oznámil, že nerozumí dotazu. 

P. Pavlů zopakoval dotaz, kam patří smlouva. 

Pí Hamalová uvedla, že i příloha č. 2 by měla být zveřejněna. 

P. Cibulka sdělil, že se dotáže OPS, zda lze doplnit.  

P. Derfl se dotázal, zda se smlouva týká i zimní údržby. 

P. Cibulka odpověděl, že ne. 

P. Pavlů citoval ze smlouvy, že je uvedeno „každý pracovní den“. 

P. Cibulka sdělil, že zimní údržba je posyp a odhrabávání sněhu, že není součást smlouvy. 

Dle smlouvy se provádí úklid, referent OŽP provádí kontrolu, na základě potvrzení z této 

kontroly dochází teprve k proplácení faktury.  

P. Pavlů zopakoval citaci ze smlouvy - bod 3.1.1 poslední odrážka „úklid proběhne každý 

pracovní den. 

P. Cibulka sdělil, že je rozdíl mezi úklidem a zimní údržbou. Např. firma, která má vysypávat 

koše by nemohla plnit, kdyby bylo vše zasněženo, nevyvážela by. Pokud by firma neplnila 

(nevyvážela), tak by nedocházelo ani k proplacení faktury.  

P. Pavlů se dotázal p. Cibulky, jaký byl důvod, že členům FV zprostředkoval právě tyto dvě 

smlouvy? Proč to není například objednávka od fy Gardavský? 

P. Cibulka odvětil, že důvodem je skutečnost, že pochopil, že má zprostředkovat nové, velké 

smlouvy, tzn. předložil dvě nové smlouvy na plnění 1 mil. Kč.  

P. Pavlů oznámil, že smlouva byla zveřejněna ve stejný den, tj. 5.10. Také zmínil, že firma 

nemá své internetové stránky.  

p. Cibulka sdělil, že neví, jestli existence web stránek může být hodnotícím kritériem. A uvedl 

příklad firmy, která měla sice perfektní prezentaci na internetu, ale svou činnost neplnila ve 

kvalitě, jak měla.  

P. Derf požádal o informaci, komu má zavolat, aby se zajistilo odklizení větve. 

P. Cibulka přislíbil, že bude informovat vedoucího OŽP. 

Diskuze byla ukončena a přešlo se k dalšímu bodu. 

 

4. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva za účast na jednání výborů a komisí v  pozici 

hosta 

P. Cibulka seznámil členy FV s tím, že byla doručena žádost (viz. výčetka) o proplacení 

zastupiteli, který se účastnil komise jako host. 

P. Cibulka pokračoval, že nikdy ještě k tomuto nedošlo, zastupitelé přijali usnesení, že 

odměna náleží členům za výkon funkce, nikde není dáno, že by měl nárok na odměnu i host. 

Nemáme vyjádření OPS. Pokud by to bylo z právního hlediska možné, pak by bylo dobré 

vědět, jak se k tomu jednotlivé politické kluby staví.  
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P. Derfl uvedl, že pokud někdo přijde na jednání jako host, pak je to v zápise uvedeno, a tudíž 

statisticky lze zjistit, kolik takovýchto případů je. Ze strany opoziční, by měli mít zastupitelé 

stejnou možnost, chce-li se někdo aktivně účastnit např. jako host komise životního 

prostředí, proč by měl být znevýhodněn, když ostatní jsou honorováni. Pokud je to právně 

schůdné.  

P. Pavlů uvedl, že si myslí, že to je právní záležitost, že to nepatří na FV. Dále uvedl, že je to 

omezeno 10 hodinami měsíčně na zastupitele, že to rozpočet nevyčerpá, sekera je především 

plat uvolněných zastupitelů, například že kolegovi tady byla odebrána gesce, ale nepřiměřený 

plat mu zůstává. Není to otázka peněz, ale právního postoje. 

Pí Hamalová sdělila, že pokud se bavíme o směrnici, pak všichni členové by měli mít za 

stejnou práci stejnou odměnu. 

P. Cibulka uvedl, že je to skutečně na delší politické vykomunikování napříč kluby. 

Diskuze skončila, p. Cibulka poděkoval všem členům FV za účast. 

 

 

Úkoly: 

1. s OŽP: 

o Zjistit v jakém objemu budou prováděny v předložených smlouvách práce a kdy, 

budou prostředky vyčerpány. 

o Požádat vedoucího OŽP o zajištění odstranění spadlé větve na Kobyliském náměstí. 

o Domluvit osobní schůzku na OŽP pro p. Derfla, oblast Čimice. 

2. S OPS:  Dotázat se na pohled možnosti proplacení zastupiteli účast na komisi v pozici 

hosta. 

3. Komise pro ŽP: pozvat p. Derfla  

4. Zajistit požadovaný seznam dlužníků nebytových prostor pro p. Derfla (plní p. 

Slabihoudek) 

 

 

 

Další jednání FV je v úterý 10.11.2020 od 15h 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


