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Zápis č. 2/2021 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 23.2.2021 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Nepřítomní členové:    Michal Fišer, MBA 
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
 

Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, vyzval k případnému doplnění 
programu.  
P. Derfl navrhnul do programu přidat buď jako samostatný bod nebo do bodu Různé téma Centrum 
Palmovka, a.s. 
P. Cibulka požádal o dovysvětlení. 
P. Derfl sdělil, že na posledním FV vznesl dotaz a vzhledem k tomu, že nebyly zveřejněny účetní 
závěrky dané akciové společnosti, i přestože by to mělo být zveřejněné, rád by se tomuto tématu 
věnoval. 
P. Cibulka řekl, že podle informace, kterou má, se už jen čeká než gesční radní p. Hřebík podklady 
předloží do Rady.  
P. Bína sdělil, že ihned po minulém FV začal jednat a obě účetní závěrky za rok 2018 a 2019 předal 
gesčnímu radnímu, aby je předložil do RMČ a po schválení je následně zveřejní.  
P. Derfl poděkoval za informaci. 
P. Cibulka se dotázal, zda to takto stačí nebo zda požaduje nadále přidání tohoto bodu. 
P. Derfl sdělil, že tímto stahuje návrh bodu a poděkoval. 
P. Pavlů sdělil, že by podpořil p. Derfla, protože Centrum Palmovka je součástí rozpočtu. 
P. Cibulka se dotázal, zda to má chápat jako návrh bodu do programu „Centrum Palmovka a její role 
v rozpočtu“. A vyzval i ostatní, zda mají ještě další návrh na přidání do programu. 
Pí Hamalová se připojila k online jednání a shrnula diskutované body programu. 
P. Pavlů dodal, že ho zajímá vliv akciové společnosti na rozpočet. 
P. Cibulka vyzval znovu i ostatní členy. Další požadavky na doplnění programu nebyly vzneseny.  
 
Předseda nechal hlasovat nejprve o programu navrženého s doplněním bodu dle požadavku p. Pavlů, 
tj. včetně vlivu akciové společnosti na rozpočet MČ.  
Hlasování: PRO 3 (pí Hamalová) – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 4. Návrh nebyl přijat. 
 
Následně proběhlo hlasování o programu, tak jak byl návrh programu zaslán.  

Hlasování: PRO 6 (pí Hamalová) – PROTI 0 – ZRŽELI SE 1. Návrh byl přijat. 

 
 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
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1. Schválení zápisu č. 1/2020 ze dne 26.1.2020 

https://www.praha8.cz/file/vFT/FV-26-01-2021-zapis.pdf 
 
P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku k zápisu. 

P. Pavlů sdělil, že svou připomínku zaslal emailem na pí Židovskou s kopií na členy FV dne 

4.2.2021 ve znění „Dovolím si Vás požádat o opravu. Na jednání FV jsem se odvolával  

na důvodovou zprávu Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2020, kde je 5 mil. Kč na výstavbu a cca  

2 miliony na právní služby. (Skutečnost je 2,5 milionu na právní služby). “. 

P. Cibulka vyzval pí Židovskou.  

Pí Židovská sdělila, že si není vědoma, že by se spletla při zápisu.  

P. Cibulka nechal tedy hlasovat o schválení zápisu následovně: 

Schválení zápisu s provedením opravy dle citovaného znění p. Pavlů.  

Hlasování: PRO 3 (Pí Hamalová) - PROTI 0 – ZDRŽELI SE 4. Návrh nebyl přijat. 

Schválení zápisu, tak jak je zveřejněn na internetu.  

Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 2 (pí Hamalová).  Návrh byl přijat.  

 

 
2. Odpis nedobytných pohledávek (OSM) 

 
P. Cibulka představil materiál týkající se odpisů. 
 
a) Společnost SAHARA – návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,- Kč 
       Usnesení o zastavení exekuce 03.07.2006, č.j. 14 Nc 9124/2006-44.  

b) Pan Z. – návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,- Kč  
Usnesení o zastavení exekuce nabylo právní moci dne 16.2.2008 a promlčení soudně 

nevymáhané zbylé části dluhu.  

P. Derfl sdělil, že ho překvapilo stáří pohledávek a zeptal se, jaký je princip postupu 

odepisování pohledávek. Zda nelze najednou odepsat pohledávky, které jsou takto staré. 

Jaký je systém předkládání návrhů na odpis. 

P. Slabihoudek odpověděl, že pohledávky momentálně řeší správní firma Osmá správa 

majetku a služeb, požadavky na odpis posílají následně na odbor majetku.  Řekl, že nyní jsou 

domluveni s OSMS, a.s., že připraví větší balík nedobytných pohledávek, který se bude 

následně předkládat majetkové komisi, FV, RMC a schvalovat ZMC. Tyto 2 pohledávky jsou 

ještě před dohodou.  

P. Derfl poděkoval za odpověď. 

Pí Hamalová se dotázala, zda chápe správně, že to jsou nejstarší pohledávky a v balíku by 

měly být již mladší nebo stejně staré? 

P. Slabihoudek odpověděl, že by měly být podobného stáří, že půjde o pohledávky letité, 

90.léta a postupně výš.  

Pí Hamalová se dotázala, proč to trvá tak dlouho, než se k tomu dostane MČ, že u odpisu  

u firmy Sahara jde o pohledávku za rok 2007, proč tam je ta prodleva? 

p. Slabihoudek řekl, že není schopen říct přesný důvod. Může se zeptat a zjistit, proč to tak 

dlouho trvalo. Původně se o to starala správní firma Austis, pak byla povodeň, něco spláchla 

povodeň, pak to znovu řešil Austis, přešlo na MČ a pak OSMS.  

https://www.praha8.cz/file/vFT/FV-26-01-2021-zapis.pdf
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Pí Hamalová se dotázala, jak má rozumět tomu, že pohledávky „spláchla povodeň“.  

P. Slabihoudek odpověděl, že sídlo Austisu bylo v oblasti povodně, v roce 2002 a bylo mu 

řečeno, že se asi nějaké dokumenty k pohledávkám během povodně zničily. 

P. Pavlů sdělil, že to vypadá, že MČ špatně hospodařila a zeptal se p. Slabihoudka  

na nastavení celého procesu u pohledávek.  

P. Slabihoudek řekl, že se řeší letité pohledávky, které byly předány na OSMS, a.s.  a nyní se 

musí odepsat, je možno pozvat p. Nepila, aby Vám to vysvětlil, jak to probíhá.  

P. Pavlů požádal o písemné zaslání postupu při neplacení pohledávky. 

P. Slabihoudek odpověděl, že když neplatí nájemce 1 měsíc, odešle se mu dopis,  

po 3 měsících dostane výpověď. V současné době je však vlivem pandemie situace, že lidé 

nemají peníze, proto bylo RMC přijato usnesení, pokud se zavážou uhradit své veškeré dluhy  

za rok 2020 dostanou „odměnu“ v podobě 50 % slevy na půl rok nájmu. Nyní to takto dělají 

všechny MČ, protože pokud je provozovna zavřena, nemohou si na nájem vydělat. MČ tak 

dostane zaplaceno za minulý rok. 

P. Derfl se dotázal, jaké jsou praktické zkušenosti s tím, když dostane výpověď, jak rychle se 

vystěhuje. A jaké jsou reakce na přijaté usnesení RMC. 

P. Slabihoudek odpověděl, že pokud se nevystěhuje dobrovolně, pak musí MČ k soudu 

s návrhem na exekuci a vystěhování. Usnesení bylo přijato minulý týden, v současnosti je asi 

18 žádostí. Podmínkou je zaplatit veškeré dluhy za rok 2020 nebo si mohou zvolit formu 

splátkového kalendáře, kde se nastaví splátky podle výše dluhu, max. však platí 18 měsíců. 

Pokud by nesplatili je v podmínkách dán notářský zápis, že MČ může ihned exekuovat  

a vystěhovat.  

P. Pavlů poděkoval p. Slabihoudkovi a dotázal se na usnesení ZMC z června, kde bylo 

odpuštění nájmu do konce roku. 

P. Slabihoudek na to odpověděl, že se jednalo o odpuštění nájmu za 3 měsíce zpětně, proto 

to muselo jít do ZMC. Nyní se jedná o úlevu dopředu, pak stačí pouze rozhodnutí RMC a není 

nutno schvalování ZMC.  

Pí Hamalová požádala o písemné zaslání textace doložky, která deklaruje možnost ihned 

exekuovat a vystěhovat.  

P. Slabihoudek přislíbil zaslat.  

Další dotazy nebyly vzneseny. P. Cibulka nechal hlasovat.  

Stanovisku FV:  FV doporučuje souhlasit s návrhy na dopis nedobytného dluhu v plné výši.  

PRO 5 (pí Hamalová) – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 2 

 
Tím byl program FV vyčerpán, předseda poděkoval všem za účast a online jednání bylo ukončeno. 

 
Další jednání FV úterý  16. 3. 2021 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


