
Zápis č. 5/2019 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 25.6. 2019 

 
 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Omluveni:  Tomáš Slabihoudek 
Mgr. Jiří Derfl 

 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
    
    
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, který byl schválen 
jednomyslně (hlasování PRO 6 – bez přítomnosti zastupitele Fišera). Dále p. Cibulka znovu sdělil, 
že úkol vzešlý z jednání FV č. 4/2019 „Analýza poliklinik a srovnání s Mazurskou“ je přesunutý na 
další jednání FV. 

 
 

1. Schválení zápisu č. 4/2019  

https://www.praha8.cz/file/xEW/FV-14-05-2019-zapis.pdf 
 
P. Pavlů upozornil na chybnou formulaci v zápisu č. 4/2019, str. 4, poslední odstavec. Místo 
slova „překládat“ má být „předkládat“. Správně zní věta: „Pí Hamalová se dotázala, zda se FV 
bude předkládat naplnění návrhu opatření.“. Pí Židovská potvrdila, že se jedná  
o překlep.  
 
Hlasování o schválení zápisu: 
PRO 7 -    PROTI   0 -    ZDRŽELI SE  0 
Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
 

2. Různé  

P. Pavlů otevřel problematiku bytových a nebytových prostor, viz zápis č. 4/2019, bod č. 3. 

Předestřel, že FV by se měl více zabývat problematikou získání vyšších výnosů z těchto 

prostor. Vznesl dotaz, zda v tabulce na str. 2 výše uvedeného zápisu lze částku  

u nebytového prostoru (32 mil. Kč) chápat jako čistý zisk.  Dále zmínil, že i přestože 

navyšování nájemného je nepopulární, finanční situace je jaká je, a proto MČ musí více 

konat. Dotázal se, jak je to u nebytových prostor, jak se stanovuje cena, zda se bude nájemné 

u NP také navyšovat, jaký je průměrný nájem u bytů a jaký u NP za m2. Pí Hamalová se 

dotázala na rozdělení u bytů, jaké jsou ceny. P. Pavlů na to navázal, ale u NP, jaký je 

průměrný nájem, zda existuje rozdělení podle lokalit, např. Karlín. P. Cibulka sdělil, že je u NP 

cena odlišná podle účelu využití prostoru, např. sklad.  Zmínil problém např. u KD Krakov, kde 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/xEW/FV-14-05-2019-zapis.pdf


pronajímá MČ NP restauračnímu zařízení, nicméně část tohoto prostoru je zcela nemožné 

využít, proto to může zkreslit výši nájmu za m2. Uvedl, že je to záležitost OSM, pí Židovská 

předloží dotazy členů FV gesčnímu radnímu, který je momentálně z vážných důvodů 

nepřítomen. Pí Hamalová se dále dotázala na existenci celkového přehledu, jakési 

zprůměrování. P. Pavlů zmínil, že se vyplatí mít takový přehled, ceny v Karlíně, Libni, Čimicích, 

Kobylisích apod., ceny podle účelu využít NP (sklady…), tzv. „cenové mapy“ pro znalost  

oblastí, kde se NP pronajímají. Dále zmínil, jak je to u bytů, zda se bude zvyšovat u všech 

(zápis č. 4/2019 uvedeno 700 bytů), co se starými smlouvami, zda se budou aktualizovat. 

Všechny dotazy týkající se bytových a nebytových prostor předá pí Židovská příslušnému 

radnímu, aby mohly být dotazy zodpovězeny na příštím jednání FV.  

 

 

 

Úkoly:  

1. Pí Židovská vyhotoví zápis č. 5 max. do 2 dnů od konání FV a členové FV budou moci do 5 

pracovních dnů zaslat připomínky. Následně bude zápis zveřejněn na www.praha8.cz.  

2. Začlenění bodu „Analýza poliklinik a srovnání s Mazurskou“ na dalším zasedání FV (pí 

Židovská zajistí podklady ve spolupráci s příslušným radním).  

3. Zodpovězení dotazů k problematice nebytových a bytových prostorů s odkazem i na zápis č. 

4/2019 (pí Židovská bude informovat příslušného radního). 

 

 
Termín konání dalšího FV je úterý 10.9.2019 v 15 h. 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 

http://www.praha8.cz/

