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Zápis č. 6/2020 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 2.6.2020 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Omluvena:  Alice Hamalová 
Michal Fišer, MBA 
 

Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Mgr. Pavel Franc 
   Bc. Pavla Řechtáčková 
   Lucie Hánová 
   Bc. Josef Slobodník 
    
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu. Nikdo neměl požadavek 
na úpravu programu, proběhlo hlasování PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 

 
1. Schválení zápisu č. 5/2020 

https://www.praha8.cz/file/oUU/FV-11-05-2020-zapis.pdf  
 
P. Pavlů požádal o doplnění u bodu 2, že „vznesené dotazy nebyly na FV zodpovězeny, budou 
zodpovězeny na ZMC“ 
 
P. Cibulka vyzval k hlasování o schválení zápisu č. 5/2020 s úpravou bodu 2, a to doplněním 
„vznesené dotazy nebyly na FV zodpovězeny, budou zodpovězeny na ZMC“. 
 
Hlasování PRO 7 - PROTI  0 -  ZDRŽEL SE 0 
 

 

2. Závěrečný účet MČ Praha 8 za rok 2019 
 
P. Cibulka přešel k bodu 2 a vyzval k dotazům. 
P. Derfl: „Mám dotaz, zda nám bude rámcově ZÚ odprezentován? 
Pí Řechtáčková: „Nevím, co ode mne čekáte? Máme čísla a důvodovou zprávu. Já nevím, 
jestli budu schopna odpovědět na místě. Jestli se tedy zeptáte konkrétně?“ 
P. Derfl: „Nejde mi o konkrétní dotaz.“ 
Pí Řechtáčková: „Takže je příloha č. 3, máme schválený rozpočet, upravený rozpočet a 
skutečnost. Skutečnost jsou všechny peníze, které proběhly účetnictvím, roztříděno podle 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/oUU/FV-11-05-2020-zapis.pdf
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rozpočtové skladby. Vždy probíhají čtvrtletní kontroly. Máme plně zkontrolováno a máme 
nálezy, kdy MHMP je napsalo a musíme napsat opatření.“ 
P. Pavlů: „Beru ZÚ jako technický materiál. Zajímají mě konkrétně kap. 3 doprava Úprava 
parkovací plochy Mazurská, SR 4270 tis. Kč, po změnách 13 770 tis. Kč, skutečnost 13 683 tis. 
Kč. Mohu se zeptat na důvody změny?“ 
Pí Řechtáčková: „Peníze MČ je SR, to je náš podíl, ten navýšen, tam je dotace, dotace se 
nevyčerpala, MHMP nám znovu ponechala, čerpání je to, co je fakturace.“ 
P. Pavů: „Ještě jednou, SR musí vložit MČ a 13 770 tis. Kč je dotace a celkově bylo vyčerpáno 
13 683 tis. Kč dotací.“ 
Pí Řechtáčková: „Můžu se na to podívat, jestli chcete.“ 
P. Pavlů: „Ano“. Pak dotaz kap. 04 u SeS „Doplnění záchodových mís u MŠ Dolákova, SR 1800 
tis. Kč, upravený 3031 tis. Kč, skutečnost 3031 tis. Kč. Byla poskytnuta také dotace?“ 
Pí Řechtáčková: „Kolegyně mi říká, že nebyla dotace poskytnuta.“ 
P. Pavlů: „Zajímá mě tedy nárůst.“ 
Pí Řechtáčková: „Mám Vám vyžádat podklady?“ 
P. Pavlů: „Ano. Další dotaz u kap. 04 PD – Projektová dokumentace stadionu Palmovka. 
Pí Řechtáčková: „S kolegyní si vzpomínáme, že probíhá nějaká administrace.“ 
P. Pavlů: „Pamatuji si, že byla o tomto projektu diskuze, ale nevzpomínám si na podrobnosti.“ 
P. Slabihoudek: „Požádali jsme myslím o svěření pozemku, je tam nějaký projekt, já mám 
žádost o svěření majetku, už dříve tam někdo chtěl udělat úpravu sportovních věcí, opravit 
zázemí WC.“ 
P. Švarc: „Areál je částečně v pronájmu na pozemní hokej, budova je v havarijním stavu, 
chtělo se areál využívat i na jiné sporty.“ 
P. Cibulka: „Materiály jsou zasílány dopředu, abyste se na ně mohli podívat a když by měl 
někdo dotaz a poslal ho dříve, tak by odpověď mohla být mnohem komplexnější, protože 
nelze u těchto komplexních materiálů očekávat, že se to bude všechno vědět. Odpověď může 
být předem připravená, tudíž fundovaná.“ 
P. Pavlů: „Děkuji za podnět, nebo by tady mohl být radní, zástupce SeS apod., aby ty částky 
osvětlili. Mám dotaz ještě na akci Pořízení myčky, schválený rozpočet byl nula, upravený a 
skutečnost 4023 tis. Kč.“ 
Pí Řechtáčková: „Máte důvodovou zprávu, kde SeS vše přesně rozepisuje.“ 
P. Pavlů: „Právě v důvodové to přesně není.“ 
P. Slabihoudek: „Myčka byla stará, přestala fungovat, tak se musela koupit nová.“ 
P. Pavlů: „Není to příspěvek z MHMP?“ 
P. Pavlů: „Další akce Přestavba sauny Dolákova je tam ve dvou akcích, jedna 2 300 tis. a další 
skutečnost 6 710 tis. Kč, tj. vyčerpáno přes 9 mil. Kč.“ 
P. Slabihoudek: „Proběhla demolice, jsou tam projektovky.“ 
Pí Řechtáčková: „Dostali jsme dotaci 2 mil Kč na demolici, co tam bylo, přesně nevíme. 
Chcete tyto podklady?“ 
P. Pavlů: „Ano, pošlete prosím, co tam bylo uděláno, ideálně fotodokumentaci. Podnětem 
může být, jak říkal p. Němeček, aby radní předstupovali a řekli, co se jim v roce podařilo.“ 
P. Cibulka: „Přetlumočím Váš podnět.“ 
P. Pavlů: „kap. 05 PD na zkapacitnění a rekonstrukci objektu Mazurská, skutečnost 17 662 tis. 
Kč. Jestli tomu správně rozumím, jedná se o plnou dotaci.“ 
Pí Řechtáčková: „Plná dotace od MHMP“ 
P. Slabihoudek: „V minulost plánovali, že chtějí udělat patro a parkoviště, dostali dotaci a 
z toho se prováděly úpravy, bylo to pod smlouvou, byla snaha zvětšit kapacitu, ale je nutno 
na to získat ještě další peníze.“ 
P. Pavlů: „P. Eliáš se odvolával na studii, která odůvodňuje nutnost nástavby?“ 
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P. Slabihoudek: „Projektovka existuje.“ 
P. Pavlů: „Na základě přišel ten požadavek na zkapacitnění?“ 
P. Slabihoudek: „Je  tam teď 18 ordinací, možná by to dávalo smysl, podívám se na to.“ 
P. Garllik: „O jakou urbanistickou studii se jedná v kap. 01, schválen rozpočet 772 tis. Kč a 
skutečnost čerpání 1738 tis. Kč. Co je to přesně?“ 
Pí Řechtáčková: „Nemám podklady.“ 
Pí Židovská: „Otevřu důvodovou zprávu, str. 11.“ 
P. Cibulka: „Pokud nejsou další dotazy, dávám hlasovat.“ 
 
Stanovisko FV: FV doporučuje schválit Závěrečný účet za rok 2019 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 2 
 
 

3. Odpis nedobytných pohledávek (OSM) 
P. Cibulka představil postupně materiál, body a – d níže. Diskuze k tématu odpisu 
nedobytných pohledávek. 
P. Pavlů zmínil, že v předaných podkladech nebyl rozepsán dluh, tak jako to bylo v dřívějších 
materiálech, aby bylo vidět, kolik je dluh za nájem, úroky, náklady na exekutora, právníka 
apod.  
P. Slabihoudek sdělil, že do materiálu pro ZMC to bude rozepsáno. 
P. Derfl se dotázal na 2 letou prodlevu od úmrtí, vyřešení soudem a předkladem do FV. 
P. Cibulka sdělil, že je to často otázka dědického řízení. 
P. Derfl sdělil, že u těchto případů je to již uzavřené, dlužník zemřel, vyřešeno soudem, 
zastavena exekuce, není nikdo, kdo by uhradil dluh, tak proč řešíme odpis až teď. 
P. Cibulka sdělil, že nikdo neutrpěl žádnou škodu, nikdo nic netratí. 
P. Pavlů sdělil, že MČ tratila. 
P. Derfl – odepisovali jsme odpisy 10 let staré, teď jsou to 2 roky, to svědčí, jak špatně bylo 
spravováno. Ano, nic netratíme, kvituji, že už jsou to jenom 2 roky. 
 

a. Dlužnice I. S. zemřela 15.6.2019, výše dluhu 238 786,- Kč 
Komise pro obecní majetek 5.5.2020 doporučila souhlasit s návrhem na odpis 
nedobytného dluhu v plné výši. 
Stanovisko FV: FV doporučuje souhlasit s návrhem na odpis nedobytného dluhu v 
 plné výši.  
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 

 
b. Společnost REVATTI Foods, s.r.o., výše dluhu 118 311,- Kč 

Usnesení městského soudu 3.1.2018 – společnost zrušena s likvidací a 8.3.2019 byla 
vymazána z obchodního rejstříku. Výše likvidačního zůstatku činila 0, exekuční řízení 
bylo pravomocně zastaveno. 
Komise pro obecní majetek 5.5.2020 doporučila souhlasit s návrhem na odpis 
nedobytného dluhu v plné výši. 
Stanovisko FV:  FV doporučuje souhlasit s návrhem na odpis nedobytného dluhu  v 
plné výši.  
Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 2 
 

c. Dlužník M. M., zemřel 22.5.2018, výše dluhu 152 003,- Kč 
Komise pro obecní majetek 26.2.2020 doporučila souhlasit s návrhem na odpis 
nedobytného dluhu v plné výši. 
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Stanovisko FV:  FV doporučuje souhlasit s návrhem na odpis nedobytného dluhu  v 
plné výši.  
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 
 

d. Dlužnice A. B., zemřela 17.1.2018, výše dluhu 105 914,- Kč 
Komise pro obecní majetek 26.2.2020 doporučila souhlasit s návrhem na odpis 
nedobytného dluhu v plné výši. 
Stanovisko FV:  FV doporučuje souhlasit s návrhem na odpis nedobytného dluhu  
v plné výši.  
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 

 
 

4. Prominutí MP z pobytu 
 

P. Cibulka představil materiál. Proběhla diskuze. Dotaz na procenta. 
 
Pí Řechtáčková sdělila, že je návrh na odpuštění 70%, MHMP doporučuje odpustit 100%. 
P. Derfl: „Proč máme těch 70?“ 
Pí Řechtáčková: „To nevím, bylo určeno. Ale my jsme počítali teď do května, že jsme vybrali za 
MP z pobytu 665 tis. Kč, z toho 25% vracíme MHMP, čistý příjem 498 tis. Kč. Poplatníci i něco 
zaplatili a my je teď oslovujeme, ale oni nechtějí vrátit přeplatek, ale ponechat si ho do dalšího 
období.“ 
P. Pavlů: „Kolik odhadem přinese těch 30%?“ 
Pí Řechtáčková: „Odhadem s kolegyní jsme dávaly do rozpočtu asi 2 mil. Kč, z toho pak 30%, ale 
nedá se to odhadnout.“ 
P. Cibulka: „Nejsou-li další dotazy, uzavírám diskuzi a dávám hlasovat.“ 

 
Stanovisko FV: FV doporučuje ke schválení materiál na částečné prominutí MP z pobytu za 
období od 1. července do 31. prosince 2020. 
Hlasování: PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 

 
 
P. Cibulka sdělil, že tím je program FV naplněn. Další jednání bylo původně stanoveno na 1. září, 
nicméně navrhuje se přesun na 8. září od 15 h. Členové FV s přesunem souhlasili. Jednání bylo 
ukončeno. 
 

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


