
Zápis č. 3/2020 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 3.3.2020 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Michal Fišer, MBA 
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
Alice Hamalová 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Bc. Michal Švarc  
 

Omluveni:  Mgr. Jiří Derfl 
Tomáš Slabihoudek 

 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Host:    Bc. Josef Slobodník  
    
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu s doplněním bodu „Navýšení 
nájmů na poliklinice Mazurská“ na základě požadavku p. Fišera. Pořadí bylo navrhnuto:  

1. Schválení zápisu 

2. Informace o rozpočtu 

3. Navýšení nájmů na poliklinice Mazurská 

4. Možnosti pořizování audiozáznamu z jednání FV 

5. Kluziště 

P. Pavlů sdělil, že navrhuje ponechat pořadí programu a nový bod doplnit následně. 
P. Cibulka zopakoval nové pořadí programu a vyzval pí tajemnici, aby pořadí přečetla. 

1. Schválení zápisu 
2. Informace o rozpočtu 
3. Kluziště 
4. Možnosti pořizování audiozáznamu z jednání 
5. Navýšení nájmů na poliklinice Mazurské 

Hlasování o návrhu programu: PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 
 
 
1. Schválení zápisu č. 1/2020, z důvodu zrušení jednání č. 2/2020 ze dne 11.2.2020  

pro neschopnost usnášení se.  

 

https://www.praha8.cz/file/Y9U/FV-14-01-2020-zapis.pdf 

Předseda informoval, že zápis byl vyvěšen a dotázal se, zda má někdo připomínku či požadavek na 
doplnění. Nikdo z přítomných. Hlasování: PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 
 
2. Informace o rozpočtu 

 
Předseda informoval přítomné, že Rada městské části nebude předkládat rozpočet do Zastupitelstva 
MČ 18.3.2020. Úřad pojede i nadále v rozpočtovém provizoriu. Důvodem je, že v tuto chvíli je starosta 
na MHMP, kde se projednávají finanční vztahy, neboť se teprve před pár dny dozvěděl o této schůzce, 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/Y9U/FV-14-01-2020-zapis.pdf


kdy součástí tohoto jednání je vratka 300 mil. Kč (půjčka), kterou by měla MČP8 vrátit asi do 30.6.2020. 
Pokud by skutečně došlo k této skutečnosti, pak by Rada dala souhlas pouze s jakýmsi virtuálním 
rozpočtem, proto Rada rozhodla, že teprve po projednání s Magistrátem bude předkládat návrh 
rozpočtu do Zastupitelstva MČ. Taktéž Radě předložil radní Hřebík jakýsi seznam pozemků, které kdyby 
MČ dala MHMP, tak by MHMP dluh MČ P8 odpustil. 
Host, p. Slobodník řekl, že sedí v Radě, že jeho osobně to zaskočilo, přišel skutečně seznam pozemků, 
například jsou tam pozemky okolo Grabovy vily, psí louka, seznam nepřišel poštou, byl předán včera 
radním Hřebíkem, údajně pí Javornickou na radního MČ p. Hřebíka. Tento seznam viděli radní teprve 
na operativce před Radou. Momentálně je starosta na vyjednávání s p. Vyhnálkem, excelovská tabulka 
nebyla podepsaná, nebyla na hlavičkovém papíře, jedná se o lukrativní pozemky v Libni a Karlíně.  
Byl vznesen dotaz, co to znamená být v provizoriu pro MČ: v provizoriu nelze podepisovat smlouvy, 
tzn. mít nové závazky, v provizoriu lze jet i do konce roku. 
P. Fišer se dotázal, jak je to s čerpáním pro jednotlivé odbory. P. Cibulka sdělil, že odbory mohou čerpat 
1/16, výjimky u platů 1/12, dále příspěvkové organizace 1/12 schváleného rozpočtu 2019. Problém to 
může být například u dotace, kde je nutno vyhlásit výběrové řízení, které nyní nemůžeme vyhlásit, pak 
se dotace vrátí.  
P. Pavlů se dotázal, proč nepožádali o zaslání seznamu oficiální cestou. 
P. Slobodník sdělil, že seznam viděli teprve včera na před Radě, hovořili s radním HMMP p. Vyhnálkem, 
ten nevěděl, proč tam má naše MČ vratku 300 mil. Kč, protože zrovna v té době byl na dovolené. 
P. Pavlů sdělil, že pokud se nemýlí, tak za územní rozvoj na MHMP je zodpovědný někdo jiný a jestli to 
není podobná situace jako s domem Na Dlážděnce, kdy MČP8 ho vrátila MHMP s příslibem získání 35 
mil. Kč a ve skutečnosti získala pouze 22 mil. Kč. 
Pí Hamalová se dotázala, zda může poskytnout seznam, má ho p. Hřebík? 
P. Slobodník sdělil, že tento seznam viděl pouze na před radě, že tento seznam nemá.  
Pí Hamalová se dotázala, jestli by p. starosta mohl informovat o výsledku schůzky. 
P. Pavlů se dotázal na důvodovou zprávu k rozpočtu. 
P. Cibulka sdělil, že žádný rozpočet předložen nebyl, tudíž není žádná důvodová zpráva. 
P. Pavlů vycházel z Předkladu návrhu rozpočtu pro FV, tajemnice ho promítla, konkrétně list 2 Výdaje, 
výdaje celkem, KV navržené 90,9 mil. Kč, požadavek odborů 287,5 mil. Kč. 
P. Cibulka ukončil bod č. 2 a přešel k bodu č. 3 
 
 
3. Kluziště  – elektronicky předaný podklad od OKSMPP a OSM 

 
Tajemnice sdělila, že nově došlý požadavek p. Pavlů na počet velryb a přileb předala vedoucímu 
OKSMPP, který zjistí počty, tajemnice bude následně členy FV informovat.  
P. Pavlů poděkoval za tabulky a shrnul historii kluzišť a náklady, jak je hradí MČ (na energii, vodné, 
uskladnění, dopravu…) a provozovatelé. MČ nemá tedy podíl na zisku. Vznesl dotaz, zda existuje 
vyúčtování provozovatele? Seznámil přítomné se skutečností, že PAP holding staví a provozuje kluziště 
po celé ČR a že osobně oslovil několik obcí a zjistil náklady, které mají s provozem kluzišť. Např. Vracov 
měl v sezóně 2018/2019 celkové náklady 926 970 Kč (vč. mezd, obsluhy…byl přečten podrobný 
seznam), při počtu obyvatel 4600. Ledovou plochu si připravují a rozebírají vlastními silami (natažení 
geotextílie, montáž mantinelů a ochranných sítí a následně postupné ledování), jen před zahájením se 
provede kontrola a revize strojovny. Předal tajemnici podrobný rozpis s vyčíslením nákladů na provoz. 
Úklid se provádí stejným způsobem po rozpuštění ledové plochy. Při těchto částkách by mohla MČ P8 
provozovat 8 kluzišť, dávám to k úvaze do budoucna, protože je velmi dobré, aby MČ měla kluziště. 
P. Cibulka řekl, že se podívá na předaný podklad. 
P. Pavlů doplnil, že na jejich stránkách jsou i doporučení. 
P. Fišer sdělil, že na internetu se pohybuje cena velryby kolem 10 tis. Kč.  
 
 
 



 
4. Možnosti pořizování audiozáznamu z jednání FV – elektronicky předaný podklad 

  
Předseda shrnul, že všichni členové FV obdrželi analýzu, nemá tedy, co by více dodal a vyzval členy FV 
k diskuzi. 
Pí Hamalová se zeptala, zda si FV může odhlasovat to, co má v jednání P6 (str. 6 analýza). 
P. Cibulka sdělil, že ne, ale že by se členové FV mohli dohodnout, že si každé jednání odhlasují nahrávání 
pro potřeby vytváření a schválení zápisu, následně pak bude záznam smazán. Všichni členové FV musí 
však s nahráváním souhlasit.  
Pí Hamalová vyzvala ostatní členy FV, aby sdělili, co si o tom myslí. Proběhla krátká diskuze.  
Výsledek diskuze: tajemnice zajistí na příští jednání diktafon. Na začátku jednání proběhne hlasování, 
zda všichni přítomní členové souhlasí s nahráváním. V průběhu jednání se členové mohou domluvit, že 
diktafon bude vypnut. Vše se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Po zápisu a následném schválení 
zápisu členy FV, bude záznam z diktafonu tajemnicí vymazán. 
 
 
5. Navýšení nájmů na poliklinice Mazurské 
 

Bod přidán na základě podnětu p. Fišera, neboť FV již dvakrát projednával problematiku polikliniky 

Mazurská, ale prozatím nepřijal žádné usnesení. Proběhla krátká diskuze, tajemnice přečetla možnosti 

navrhovaných usnesení ze zápisu FV č. 9/2019 ze dne 3.12.2019, které byly doplněny o požadavky 

členů FV (p. Pavlů slovo „žádá“, pí Hamalová jasnější vymezení časové).  Zastupitel Pavlů navrhl 

v diskusi usnesení „FV požaduje zdražení nájmů na poliklinice Mazurská“. Nakonec bylo hlasováno o 

těchto usneseních vzešlých z diskuse. 

 

1. Služby: FV žádá narovnat vyúčtování služeb tak, aby veškeré náklady na služby byly účtovány 
nájemcům polikliniky dle skutečné spotřeby, a to bez zbytečného odkladu.  
2. Nájemné: FV žádá valorizovat nájemné dle cenové hladiny jako u polikliniky Prosek a to tak, 
aby nejpozději od roku 2021 všichni současní a budoucí nájemci prostor ve kterých je 
vykonávaná zdravotnická činnost hradili nájemné ve výši minimálně 240,- Kč/m2/měsíc.  
3. Smlouvy: FV žádá schválit nový smluvní vzor nájemní smlouvy, kterým dojde  

k narovnání rozdílu výměry podlahových ploch nájemců dle provedeného zaměření  

a ve způsobu vyúčtování, a to bez zbytečného odkladu 

PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 

 

 

Úkoly:  

1. Pí Židovská  

o vyhotoví zápis č. 3 a předložení předsedovi FV ke kontrole. Následně bude zápis do 7 

dnů zveřejněn na www.praha8.cz; 

o zajistí na další jednání 7.4.2020 diktafon; 

o zajistí doplňující informaci z OKSMPP vč. podkladu od p. Pavlů (viz bod 3) a předá 

elektronicky členům FV; 

o vznese dotaz na OKSMP na vyúčtování dle bodu 3 

o informuje OSM (viz bod 5) 

2. P. Cibulka 

o informuje členy FV o proběhlém jednání na MHMP (viz bod 2) 

http://www.praha8.cz/


 
Termín konání dalšího FV je úterý 7.4. 2020 v 15 h. 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 
 


