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Zápis č. 6/2021 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 14.6.2021 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Mgr. Jiří Derfl 
Michal Fišer, MBA 
Alice Hamalová 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Tomáš Slabihoudek 
Bc. Michal Švarc  
 

Nepřítomen:  Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:    Bc. Pavla Řechtáčková 
 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu. Nikdo ze zúčastněných 
nevznesl požadavek na doplnění návrhu programu. Předseda nechal hlasovat:  
PRO   7   –  PROTI  0  –    ZDRŽELI SE 0 
(hlasování bez p. Švarce) 
 

1. Schválení zápisu č. 5/2021 ze dne 18.5.2021 

FV-18-05-2021-zapis.pdf (praha8.cz) 

Nikdo z přítomných nevznesl připomínku k zápisu č. 5/2021. Předseda nechal hlasovat: 
PRO  7  –   PROTI  0   – ZDRŽELI SE 0 
(hlasování bez p. Švarce) 
 
 

2. Závěrečný účet MČ za rok 2020 (EO) 
Předseda uvedl návrh závěrečného účtu, podklady obdrželi všichni předem, vyzval k vznesení 

případných dotazů. 

P. Derfl sdělil, že materiál je velmi rozsáhlý, proto by se rád zeptal v důvodové zprávě ZÚ  

na přehled poskytnutých dotací roku 2020 a požadavek na převod do roku 2021, v součtu za 

116 mil. Kč, kdy MČ žádá o ponechání, zda peníze zůstanou v rozpočtu 2021? A druhý dotaz, 

z jakého důvodu dochází k převodu z jednoho roku do druhého, proč nejsou dotační peníze 

využity v daném roce? 

P. Cibulka vysvětlil, že tyto dva dotazy spolu souvisí. Prostředky jsou přidělené, avšak akce se 

nestihla zrealizovat, a to už je nutno podívat se na danou akci, jaký byl konkrétní důvod 

(například dlouhý rozhodovací proces).  

P. Derfl se konkrétně dotázal na projekt Výsadba stromořadí v k.ú. Kobylisy 3 mil. Kč a Údržba 

zeleně v MČ – Výsadba stromořadí a dřevin za 3 mil. Kč. Jde celkem o 6 mil. Kč, 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/4rS/FV-18-05-2021-zapis.pdf
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předpokládám, že tyto projekty spolu částečně souvisí. Je již nějaký plán, kde se ty stromy 

budou vysazovat? A proč se nestihlo zrealizovat? 

P. Cibulka odpověděl, že studie se překládají do Komise pro životní prostředí. V komisi byly 

připomínky, aby došlo k posouzení studie. Z tohoto důvodu vzniklo zpoždění. Dále do toho 

zasáhlo Sdružení krásné Kobylisy, aby projekty byly v souladu, tak se raději počkalo.  

P. Derfl se dotázal, kde budou ty stromy vysazené? 

P. Cibulka sdělil, že na to nemůže ihned odpovědět, někde na P8, ale kde přesně nevím, 

strom podle druhu může stát i 10 tis. Kč. 

P. Derfl se dotázal, zda u vyčleněných peněz na stromořadí je počítáno již i s následnou prací.  

P. Cibulka uvedl, že se žádalo o změnu účelu, by tam nebyla pouze „výsadba stromořadí“,  

ale „výsadba a následná péče“.  

Pí Hamalová se dotázala na Přílohu č. 15 ZÚ Příkaz starosty MC k odstranění nedostatků  
z přezkumu hospodaření městské části Praha 8 za období od 1.1.2020 do 31.12.2020. 
V nedostatcích je uvedeno, že inventarizace v roce 2020 neproběhla řádně, některý majetek 
nebyl dohledán.  
Pí Řechtáčková řekla, že je to dotaz na OKSMPP, tam je to již v pořádku, zapomnělo se to 
zaevidovat do inventurních zápisů. Kontrola MHMP to může prověřit zase až za rok při 
následné inventarizaci.  
P. Pavlů se dotázal na odvody uvedené na str. 87 v důvodové zprávě ZÚ, do rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši cca 141 mil. Kč.  
Pí Řechtáčková objasnila finanční vypořádání se státním rozpočtem, kdy byly odvedeny 
ihned, a finanční vypořádání s MHMP, kdy se žádá o ponechání, všechny dotace byly 
ponechány.  
P. Pavlů se dotázal na prodej domů a pozemků, konkrétně V Zahrádkách 10, kdy usnesením 
ZMC bylo schváleno 16.12.2020 a následně v březnu bylo revokováno. Zda se tato skutečnost 
promítla do finanční rozvahy.  
P. Slabihoudek uvedl, že se jednalo o Zenklovu 45 a ne V Zahrádkách 10. Přecenění majetku 
vysvětlí pí Řechtáčková. 
P. Pavlů upřesnil, že se jedná o bod č. 4 na str. 3 dole v dokumentu Příkaz starosty. 
Pí Řechtáčková k tomu uvedla, že problém byl na OSM, kdy se v době covidu nepředávaly 
řádně podklady, nyní je to již napraveno. 
P. Pavlů se dotázal znovu na revokovaný materiál a jeho dopady. 
Pí Řechtáčková sdělila, že když ZMČ schválí materiál 16.12., tak je to pro účetní velmi rychlé, 
oddělení OSM bylo kvůli covidu doma, nestačilo se to vše zpracovat do 31.12. 
P. Derfl se zeptal, zda k tomuto bodu bude FV přijímat stanovisko a hlasovat. 

P. Cibulka sdělil, že FV stanovisko nemusí přijímat, neboť materiál bude na ZMČ 16.6. a tam 

se bude hlasovat. 

P. Derfl doplnil, že tedy to může chápat tak, že tento materiál je pro členy FV pouze 

informativně?  

P. Cibulka potvrdil, s tím, že pokud budou členové FV chtít, můžou se projít i jednotlivé 

přílohy. 

P. Derfl se ještě zeptal, co se konkrétně bude schvalovat na ZMC a jak to bude probíhat, zda 

komplexně za celý materiál? 

P. Cibulka odpověděl, že materiál je na ZMC k projednání. 

Další dotazy nebyly vzneseny, přešlo se k bodu 3. 
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3. Rozpočtové opatření (EO) 
P. Cibulka požádal pí Řechtáčkovou o představení materiálu. 
Pí Řechtáčková sdělila, že toto rozpočtové opatření je vztaženo na vratku, jako příjmovou 
částku, museli jsme vrátit 55 mil. Kč, což je nevyčerpaný odvod. Tento odvod byl již 
uskutečněn. Nelze to učinit jinak, k vrácení došlo na základě podmínek finančního 
vypořádání.  
P. Derfl se dotázal, proč je vrácení až na haléře? Z dokumentu Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsem pochopil, že vracíme tyto peníze pozdě, znamená 
to, že pokud jsme nevrátili v termínu, hrozí MČ úroky z prodlení, nějaká penalizace? 
P. Cibulka uvedl, že byl informován, že probíhalo jednání mezi radním Vyhnálkem z MHMP  
a starostou a radním OSM MČ P8. Proč není zaokrouhleno vysvětlí pí Řechtáčková. 
Pí Řechtáčková uvedla, že vždy to je na haléře, odbor obdržel dotaci, platil faktury a následně 
se vypořádává rozdíl, vždy až na haléře. 
P. Derfl doplnil, že tedy chápe, že se vrací to, co nebylo spotřebováno. V bodě 3 Zprávy  
o přezkumu hospodaření se mluví o tom, kdy mělo být vráceno a stále se tedy ptám, že když 
proběhlo politické jednání, nebude žádná penalizace? 
P. Slabihoudek sdělil, že neví, záleží to na rozhodnutí Magistrátu. 
P. Cibulka doplnil, že záleží na politickém jednání. 
P. Pavlů se dotázal ještě na skutečnost, že v materiálu MHMP se upravoval i rozpočet 
v souvislosti vratkou a dotázal se, že P8 bude také upravovat rozpočet? A dále se omluvil, že 
v 16 h se musí odpojit, neboť začíná redakční rada. 
P. Cibulka sdělil, že ze MČ neupravuje rozpočet. 
P. Pavlů ještě doplnil, že tedy chápe, že je menší dotace a tento rozdíl byl navýšen ze ZČ.  
P. Cibulka potvrdil, další dotazy nebyly vzneseny, přešlo se k bodu č. 4. 
 
 

4. Odpis nedobytné pohledávky (OSM) 

Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 1 165.638,00 Kč za společností Melantrich 

a.s. Předseda vyzval k dotazům, nikdo neměl připomínku, proběhlo hlasování o stanovisku 

FV.  

 

Stanovisko FV: FV doporučuje souhlasit s návrhem na dopis nedobytného dluhu firmy 

Melantrich, a.s., v celkové výši 1 165 638,00 Kč. 

PRO 6 (pí Hamalová) - PROTI 0  - ZDRŽELI SE 2 (p. Derfl, p. Pavlů) 

 

 

Všechny body jednání byly vyčerpány. Předseda ještě prodiskutoval se členy FV možnost prezentace 

SeS, byly navrženy dva termíny ještě v červnu. Členové FV se domluvili, že prezentace proběhne až  

na řádném jednání FV v září.  Předseda poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání. 

 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


