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Zápis č. 4/2021 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 20.4.2021 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Nepřítomní členové:  Tomáš Slabihoudek 
 

Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Bc. Pavla Řechtáčková 
    
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvítal hosty. Uvedl návrh programu, shrnul dva body, 
jež byly na programu. P. Pavlů měl pozměňovací návrh na přidání bodu Různé – stav volných 
finančních prostředků na účtu MČ. Nikdo jiný neměl další doplňující návrh. Proběhlo hlasování:  
PRO 8   – PROTI 0   –    ZDRŽELI SE 0 
 
 

1. Schválení zápisu č. 3/2021 ze dne 15.3.2021 

https://www.praha8.cz/file/s9S/FV-15-03-2021-zapis.pdf 
Nikdo nepožadoval úpravu či doplnění, předseda nechal hlasovat: 
PRO 7  (Hamalová) –   PROTI   0   – ZDRŽELI SE 1 
 

 
2. Informace o rozborech hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí za 

rok 2020 (Podklady zaslané přes Úschovnu) 

 
Předseda uvedl materiál.  
P. Pavlů požádal o otevření stanoviska EO. 
P. Derfl požádal o rekapitulaci stanoviska EO k příspěvkové organizaci  (PO) Servisní středisko 
(SeS), dotazy budou směřovány na pí Řechtáčkovou. 
P. Pavlů podpořil návrh p. Derfla. 
Pí Řechtáčková prošla stanovisko EO k PO SeS, detailně zmínila rozepsané data ve stanovisku 
EO, vyjmenovala náklady a výnosy, shrnula výši jejich fondů (rezervní, fond odměn, 
investiční). 
P. Derfl se dotázal, jak se tvoří fondy a jakým způsobem jsou čerpány prostředky z těchto 
fondů. 
Pí Řechtáčková sdělila, že fondy PO se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. U fondu investic MČ pošle na konkrétní investiční akci 3 mil. 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/s9S/FV-15-03-2021-zapis.pdf


 

2 

 

Kč, peníze jdou do investičního fondu, PO utratí 1 mil. Kč, tzn. čerpá tuto výši, zbytek zůstane 
ve fondu a MČ si  částku stahuje prostřednictvím finančního vypořádání.   
P. Derfl měl dotaz k fondu odměn, kdo rozhoduje o výši čerpání. 
Pí Řechtáčková sdělila, že na str. 5 Stanoviska EO pro SeS se dočte, že doplňková činnost u 
SeS je ve ztrátě dlouhodobě, je to způsobeno kulturními středisky, proto tato PO není 
dobrým příkladem k vysvětlení. Pokud by měli např. 80 tis Kč zisku v doplňkové činnosti, tak 
můžou do fondu odměn zařadit až 80%. EO může dát návrh ve stanovisku EO, nebo je 
rozdělení do fondu 50 : 50. Ve fondech vidíte zůstatky k danému roku a navýšení důsledkem 
přiřazení části zisku.  
P. Derfl požádal o okomentování závěru stanoviska, kdy EO apeluje na organizaci. 
Pí Řechtáčková sdělila, že pouze PO SeS a MŠ Kotlaska se dostaly do ztráty. Je nutné, aby 
upravily svou činnost tak, aby byl rozpočet vyrovnaný. 
P. Derfl se dotázal, v čem by se měl SeS zlepšit? 
Pí Řechtáčková sdělila, že PO odevzdávají přehledy s čerpáním rozpočtu po kvartálech, tzv. 
rozbory. MČ podléhá kontrole ze strany MHMP, součástí veškerých tabulek jsou i PO, 
vykazuje se, že hlavní činnost je vyrovnaná, doplňková činnost nemá být ve ztrátě. Není 
možné financovat doplňkovou činnost z hlavní činnosti. 
P. Pavlů požádal, jestli by bylo možné na příštím jednání shrnout, jak si vede KD Ládví. 
Pí Řechtáčková sdělila, že to není problém, zajistí od SeS a přepošle. 
P. Pavlů řekl, že by bylo dobré se na to podívat na dalším FV. Požádal o shrnutí k MŠ Kotlaska, 
kde pí ředitelka čerpala nad rámec svého rozpočtu 150 tis. Kč. 
Pí Řechtáčková odpověděla, že u SeS je ztráta dlouhodobě, cca 5 let zpět, může to dát do 
emailu. KD jsou ve špatném stavu. U MŠ je to jednoduché, v rámci finančního vypořádání to 
bylo probráno s pí ředitelkou, ekonomikou, ale u KD je to specifické. 
P. Pavlů navrhl, zda by na příští jednání mohl být pozván p. ředitel SeS, aby shrnul kroky, 
které budou konány, aby nebylo SeS příští rok ve ztrátě. 
P. Cibulka shrnul, že pí Řechtáčková pošle materiály na všechny a na příští jednání bude 
pozván ředitel Ing. Hladiš, aby odpověděl na dotazy. 
P. Hamalová měla dotaz k akciové společnosti a ztrátě. 
Pí Řechtáčková shrnula rozdíl mezi PO a a.s. 
P. Derfl měl dotaz ke KD Ládví, jaká je tam provázanost na prostory, kdo spravuje pronájmy, 
jestli SeS nebo OSMS, kam jdou příjmy z pronájmu, kdo hradí investice. 
Pí Řechtáčková řekla, že je důležité, jak je to ve zřizovací listině. Sdělila, že základní rozdělení 
dá do emailu. 
P. Derfl požádal o komplexní probrání. 
Pí Hamalová upřesnila, že myslela příspěvkovou organizaci a ne akciovou společnost. Jak se 
může přikázat PO, aby nebyla ve ztrátě, kdo to má na starosti, jak se to domlouvá. 
Pí Řechtáčková sdělila, že to prochází RMČ, EO předává podklady, PO má auditorské zprávy, 
RMC pak jedná. 
P. Cibulka řekl, že každá PO má svého radního, např. SeS patří pod radního Hřebíka, školy pod 
radního Tatranského. Radní navrhuje změnu, pokud nenavrhuje změnu u řídícího PO, pak je 
spokojen s vedením, a naopak.  
P. Derfl požádal o vysvětlení provázanosti na rozpočet roku 2021. 
Pí Řechtáčková sdělila, že v návrhu rozpočtu na rok 2021 s těmito úsporami ze stanovisek 
není počítáno, žádný rok tam nevstupují. Odvody činí PO na ZBÚ nebo FRR, což je dáno 
Pravidly pro PO. To, co jde na ZBÚ se stane příjmem MČ. FRR má účet zvlášť a zapojuje se do 
rozpočtu PO zpět formou rozpočtových opatření.  
P. Derfl se zeptal, jaká bude tato částka. 
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Pí Řechtáčková sdělila, že už to znají, a jakmile schválí RMC účetní závěrky, bude předložen 
RMC závěrečný účet. V ZÚ je to v příloze č. 6, kde se vypořádá hlavní a doplňková činnost PO. 
Na FRR je to cca 30 mil. Kč a na ZBÚ cca 20 mil. Kč, konečná tabulka bude v ZÚ.  
P. Pavlů se dotázal, zda existuje tabulka, kde by byly náklady, které se platí za všechny 
příspěvkové organizace a společnosti MČ (a.s., s.r.o.) a kolik tyto společnosti přinesou MČ 
zpět?  
Pí Řechtáčková uvedla, že když si vezmete Přílohu č. 6 ZÚ, tak tam jsou všechny PO. U OSMS, 
a.s., Centrum Palmovka, STH s.r.o., IPODEC jsou uvedeny v ZÚ také jejich výkazy (rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty). OSMS, a.s. spolupracuje s OSM, v příloze č. 1 u návrhu rozpočtu vidíte 
převody ze ZČ a v důvodové zprávě píše EO o správní firmě (OSMS a.s.), kolik peněz se 
odvede z OSMS do hlavního rozpočtu (pro rok 2021 je to 20 mil. Kč). Dále uvedla, že není 
problém, aby za 5 let zpětně EO vypsal, kolik se stáhlo z a.s. zpět do rozpočtu. 
P. Pavlů požádal, o tuto informaci. 
P. Cibulka zrekapituloval, že na příští jednání bude pozván p. ředitel SeS a pí Řechtáčková 
zašle všechny materiály, o kterých jsme nyní bavili. 
P. Pavlů sdělil, že ho zajímá ještě PO SOS. Jestli se ví, proč byl poskytnut neinvestiční 
příspěvek ve výši 65 mil. Kč, nevyčerpaný byl ve výši 33 mil. Kč.  
Pí Řechtáčková sdělila, že je to specifická PO, když se počítá příspěvek na rok tak to SOS udělá 
tak, aby pokryli své náklady, nepočítají tam dotace, které získají v průběhu roku. Takže návrh 
rozpočtu je bez dotací.  
P. Pavlů se dotázal, jestli ty peníze jdou zpět na účet MČ. 
Pí Řechtáčková sdělila, že ano, je to v ZÚ přílohy č. 6. SOS odvede na FRR, zpět se to zapojí 
pouze pomocí RO, řekl jste to správně.  
P. Pavlů se dotázal na MŠ Kotlaska, jak se situace bude řešit? Zda MČ dá škole dotaci? 
P. Cibulka sdělil, že je to věc gesčního radního, který by měl vyvodit nějaké důsledky, EO 
pouze zjišťuje skutkový stav věci. 
P. Pavlů poděkoval, a zeptal se, jak se to technicky řeší, jestli se to již někdy stalo. 
P. Cibulka řekl, že peníze budou zaplaceny MČ a další postup určí gesční radní, neboť jde o 
porušení rozpočtové kázně, návrh postupu předloží následně RMC. 
P. Pavlů poděkoval za doplnění. 
P. Derfl také poděkoval a zeptal se, kdy členové FV obdrží ZÚ. 
Pí Řechtáčková řekla, že 12.5. se budou schvalovat účetní závěrky v RMČ, 26.5. půjde do RMČ 
Závěrečný účet roku 2020, 2.6. bude vyvěšení, 16.6. pak schválení ZÚ na ZMČ. 
P. Cibulka řekl, že v okamžiku, kdy RMC schválí ZÚ, tak EO předá podklady FV. 
Další dotazy nebyly vzneseny, p. Cibulka přešel k bodu 3 Různé. 
 

3. Různé – stav volných finančních prostředků na účtech MČ 

P. Pavlů sdělil, že posílal pí Řechtáčkové v březnu emailem dotaz týkající se kolik je finančních 

prostředků na účtu MČ. Neobdržel odpověď, proto prosí o informaci teď. 

Pí Řechtáčková řekla, že může poslat stav účtu k 31.12.2020. K tomu datu měla MČ 772 mil. 

Kč na účtech, úspora za rok 2020 byla 200 mil. Kč, budeme vědět, až půjdeme do RMČ se ZÚ. 

P. Pavlů se dotázal na úsporu 200 mil. Kč, zda to znamená, že alokované peníze nebyly 

použity, protože se některé akce nerealizovaly. 

Pí Řechtáčková řekla, že ano, že něco se nestihlo udělat, ale přechází to do dalšího roku, nebo 

se akce zrušila a už nebude přecházet, nebo MČ obdržela dotaci na danou akci. Při každém 

ZMČ dává EO report o uložených finančních prostředcích a také přehled všech rozpočtových 

opatření, vše máte v Informacích při ZMČ. Také u převodu ze ZČ je vše napsáno v přehledech 

příjmů návrhu rozpočtu, v příloze je také finanční plán zdaňované činnosti. Peníze jsou 
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uloženy u J&T Banka, tam jsou úročeny, výběry něco stojí. V návrhu rozpočtu 2021 máte 

přehled v pol. 4131 ve výši 217 874 tis. Kč, tam jsou i peníze z této banky. A když si vezmete 

rozbory a podíváte se na čerpání, tak uvidíte, kolik jsme již utratili. 

P. Pavlů se dotázal, zda je rezerva cca 300 mil. Kč na účtech. 

Pí Řechtáčková řekla, že v důvodové zprávě, na str. 4 je vidět zůstatek ve výši 182 mil. Kč. 

Tabulka č. 2 návrhu rozpočtu dává přehled, jsou tam také příjmy ze zón placeného stání. 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

 

P. Cibulka poděkoval za účast členům FV a pí Řechtáčková. Jednání FV bylo ukončeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Další jednání FV úterý 18.5. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


