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Zápis č. 10/2020 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 1.12.2020 

 
 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Nepřítomen:  Michal Fišer, MBA 
 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Ondřej Gros 
   Bc. Pavla Řechtáčková 
 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, vyzval k případnému 
doplněné programu a ujasnil způsob hlasování vzhledem k on-line přenosu. Následně proběhlo 
hlasování o programu: 
PRO 7 – PROTI  0 – ZDRŽELI SE 0  
(Bez přítomnosti pí Hamalové) 
 
 

1. Schválení zápisu č. 9/2020 ze dne 10.11.2020 

https://www.praha8.cz/file/vyT/FV-10-11-2020-zapis.pdf 

P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku. Bez připomínek. Proběhlo hlasování: 
PRO   7 – PROTI   0  - ZDRŽELI SE 0  

(Bez přítomnosti pí Hamalové) 
 
 

2. Plán jednání FV v roce 2021 
P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku k návrhu plánu jednání FV v roce 2021. 
Připojila se k online jednání pí Hamalová. Požádala o doplnění bodu „Různé“ do programu, 
bod byl do programu zahrnut. Následně proběhlo hlasování o plánech jednání FV dle 
zaslaného návrhu. 
PRO  7 (pí Hamalová) – PROTI  0  – ZDRŽLI SE   1 
 
 

3. Informace o rozpočtu pro rok 2021 (EO) 

P. Cibulka uvítal hosta FV p. starostu a předal mu slovo.  

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/vyT/FV-10-11-2020-zapis.pdf
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Starosta sdělil, že na prosincovém ZMC bude předložen návrh provizoria, návrh rozpočtu 

bude předkládán do březnového ZMC.  MHMP nemá ještě finální rozpočet, předpokládá se, 

že ho schválí na svém prosincovém ZHMP, nejí ještě jasné rozpočtové určení daní. V pokynu 

směřovaném na všechny odbory byl požadavek na snížení BV o 3 % oproti SR 2020, ke KV se 

vrátíme v lednu. 

P. Cibulka vyzval členy FV k dotazům na starostu. 

P. Pavlů se dotázal, proč rozpočet nevzniká na FV. 

P. Cibulka uvedl, že FV je poradní orgán ZMC. 

Starosta si vzal slovo a sdělil, že rozpočet předkládá ZMC rada, radní, který je zodpovědný za 

finance (starosta). Tvoří ho prvotně EO ve spolupráci s ním, do rozpočtu se promítnou 

požadavky gesčních radních, pak jde návrh do RMC a následně je předložen ZMC. Prochází 

samozřejmě FV, ale ten ho netvoří. 

Pí Hamalová se dotázala na skutečnost, že v rámci podkladů čerpání za 1. -3. Q 2020 je 

uvedeno, že MČ se potýká s nedostatkem dotačních prostředků a zeptala se, jaké kroky 

učinila RMC v této oblasti. 

Starosta odpověděl, že je to problém, se kterým se potýkají i jiné MČ a ani z pozice MHMP to 

není jednoduché. Jde o obecný systémový problém ČR, kdy stát přesunul řadu svých 

povinností na obce a bohužel neposkytuje dostatečné prostředky. Zlepšení vede přes sněm 

starostů a magistrát. 

Pí Hamalová se dotázala, jestli tedy starosta vidí možnost zlepšení přes sněm starostů? A zda 

je možno nahlédnout k zápisům.  

Starosta sdělil, že naposledy sněm starostů zasedal minulý rok, tento rok bylo jednání 

zrušeno kvůli Covidu. Uvedl, že si myslí, že předsedou je p. Žďárský. 

P. Cibulka ještě doplnil, že je to napříč ČR a že i tajemníci úřadu se snaží komunikovat tento 

problém, s tím, že se pravděpodobně chystají další přesuny, veškeré dopravní přestupky by 

měly spadnout na MČ, což je nákladné na zabezpečení. 

Starosta ještě uvedl, finanční dotace zůstala stejná napříč celou Prahou. Obecně se dá říct, že 

obce, které jsou samostatné, mají na jednoho občana mnohem větší dotaci. MHMP rozděluje 

cca 8 % agendy na MČ, přičemž všechny MČ potřebují vyšší příspěvek. 

Pí Hamalová se dotázala, kdy můžeme očekávat 1. návrh rozpočtu MČP8? 

Starosta uvedl, že k investicím se dostanou v lednu, nedokáže předjímat, jestli to bude 

v únoru. Záleží na gesčních radních. 

Žádné další dotazy nebyly vzneseny, přešlo se k bodu následujícímu. 

 

4. Návrh rozpočtového provizoria (EO) 

Předseda FV uvedl tento bod, vyzval k dotazům. 

Pí Hamalová se dotázala na výjimky uvedené v důvodové zprávě, kterým plně nerozumí, 

proto požádala o projetí jednotlivých kapitol. 

Starosta uvedl, že provizorium je koncipováno jako 1/12 SR 2020, výjimky jsou tam například 

zimní údržba, soudní spory. Dotázal se na konkrétní věci, které nejsou jasné. 

Pí Hamalová uvedla kap. 09 vnitřní správa platy zaměstnanců a s tím související náklady. Musí 

být ve výjimkách? 

Starosta sdělil, ano, platy jsou tam zahrnuty přirozeně, musí se platit i v době provizoria.  
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Pí Hamalová se dále dotázala postupně na výjimky 

- výdaje zastupitelstva obcí? 

Starosta sdělil, že je to totéž jako u platů zaměstnanců, ale jedná se o odměny uvolněných  

a neuvolněných zastupitelů a náklady s tím související.  

-výdaje v rámci dostavby Nová Palmovka? 

Starosta sdělil, že projekt běží, že radní Slabihoudek sdělí více podrobností 

P. Slabihoudek uvedl, že MČ musí ochraňovat budovu, provádět údržbu, řeší 2-3 soudní 

spory, proto nemůže v době provizoria zůstat bez prostředků. 

-výdaje na krizová opatření, výdaje vynaložené z důvodu ochrany zdraví či života v souvislosti 

s probíhající pandemií nemoci Covid-19? 

Starosta uvedl, že jde o výdaje spojené s pandemií, MČ obdržela dotaci, zbývá kolem 7 mil. 

Kč, nutno nadále financovat všechny pomůcky, zásob máme prozatím dost dle sdělení 

gesčního radního Vítka. 

P. Pavlů se dotázal proč jsou výdaje na zastupitele ve výjimkách, že to chápe u zaměstnanců, 

požádal o upřesnění. 

Starosta sdělil, že je to stejné jako u zaměstnanců, že i u zastupitelů může dojít ke změnám. 

Protože nebyly další dotazy, přešlo se k bodu č. 5 

 

5. Vyúčtování výsledků hospodaření za 1 - 3Q 2020 (EO) 

Předseda uvedl tento bod programu, požádal o případné dotazy.  

Pí Hamalová uvedla, že má více dotazů, a to následující: 

a. Důvodová zpráva kap. 01 OEF – problematika snížení energetické náročnosti u školy, 

z jakého důvodu jsou finanční prostředky nedočerpané? 

Pí Řechtáčková – odpověděla, že je to dáno v podmínkách dotace a že jsou termíny 

dány dle počasí, což mají naplánované. 

b. Kap. 02 OŽP –  kontejnerová služba: SR 9 mil., UR navýšen o 1 mil. Kč začátkem 

09/2020, dosud však čerpáno 60 %, proč došlo tedy k navýšení rozpočtu? Jaký je 

momentální stav? 

Pí Řechtáčková přislíbila zjistit a předat informace. 

c. Kap. 02 OŽP – sběr a svoz odpadu, čerpána 1/3 rozpočtu, stav? 

Pí Řechtáčková přislíbila zjistit a předat informace. 

d. Kap. 02 OŽP - ostatní činnost k ochraně přírody: Je tam uvedeno, že byly prostředky  

určeny na ekologickou výchovu dětí a mládeže .. a dále byly finanční prostředky 

využity na služby pro zajištění dezinfekce dětských hřišť, sportovišť atd. Proč 

dezinfekce dětských hřišť a sportovišť je z této položky? Je možný přesný rozklad 

těchto výdajů (kolik dezinfekce atd.)? 

Pí Řechtáčková přislíbila zjistit a předat informace. 

e. Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast, protidrogová prevence, UR byl navýšen  

o dotaci. Žádost o podrobnější rozpad. 

Pí Řechtáčková přislíbila zjistit a předat informace. 

f. Kap. 07 Bezpečnost a krizové řízení: nákup lopat srdcovek. Jak to souvisí 

s bezpečností? 
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P. Cibulka sdělil, že zodpoví otázku. Jsou tam i pytle, které se používají jako 

protipovodňová výbava, plní se a lopaty jsou pracovní nástroje. 

Pro pí Hamalovou byla tato odpověď dostačující. 

p. Derfl sdělil, že měl u kap.02 OŽP obdobné dotazy jako pí Hamalová, tak žádá také o zaslání 

odpovědi.  Dále ho zajímá u kap. 02 OŽP pol. 3745 UR ve výši 62 920 mil. Kč, čerpáno 45% UR. 

Proč došlo k navýšení SR? Prosím o rozpis stavu. Dále je v důvodové zprávě uvedeno, že MČ 

obdržela dotaci na výsadbu stromořadí v Kobylisích ve výši 3 mil. Kč., dotace nebyla čerpána, 

jaký je plán využití dotace?  

P. Cibulka uvedl, že výsadby probíhají. Od roku 2003 jde o stejný dotaz vztahující se k OŽP. 

Nejmenší objem prací je v létě a nejvíce je na konci 3.Q a pak 4.Q. Prořezávání, sázení, úklid 

listí – to vše nyní probíhá, proto OŽP nečerpá pravidelně každý měsíc, ale až na konci roku.  

Pí Hamalová – kap. 08 hospodářství Výstavba budovy Nová Palmovka – žádá o upřesnění, 

vysvětlení výkonu managementu, technický dozor stavebníka 

P. Derfl – nerozuměl jsem začlenění sociální pohřby do kap. 08. 

Pí Řechtáčková – je to správně zatříděné do kap. 08, str. 24. 

P. Slabihoudek doplnil k dotazu pí Hamalové, že budovu Nová Palmovka převzal OSM 

v listopadu 2019, předtím ji měl na starosti Metrostav. Museli jsme zajistit ostrahu, oplocení, 

bezpečnost, management – smlouvy, které tam byly uzavřené na 2 roky, ti lidé pomáhají 

s věcmi, jež se týkají soudních sporů. Technický dozor musí fungovat podle zákona, i když je 

stavba uzavřena, snad v příštím roce budou soudní spory dořešeny. 

Pí Hamalová se dotázala, zda jde o nové smlouvy nebo o smlouvy, které byly převzaty? 

Požádala o zaslání smluv, co činnosti managementu obnáší, dotázala se, jestli neexistuje 

nějaká souhrnná zpráva. 

P. Slabihoudek přislíbil připravit zprávu. 

P. Pavlů se dotázal na navyšování rozpočtu pomocí rozpočtových opatření. Uvedl příklad  

u kap. 05 o 50 mil. Kč. Dotázal se, jestli je šance lépe odhadnout dotace. 

Starosta odpověděl na dotaz p. Pavlů, že některé dotace už jsou známy předem a je s nimi 

v rozpočtu počítáno, ale některé se teprve schvalují postupně a doplňují, jsou nenárokové. 

Dokud nejsou schváleny MHMP, tak nejsou součástí rozpočtu. 

P. Pavlů požádal taktéž o zaslání zprávy k Nové Palmovce. 

Pí Hamalová – kap. 09 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené jsou 

ve výši 427 tis. Kč. Dotázala se, proč se nedaří v této oblasti, co se činí, aby UMČ nedostával 

tuto pokutu, jaké jsou potíže. 

P. Cibulka uvedl, že se nehlásí na pozice. Že ÚMČ má např. na OŽP nebo na odd. přestupků, 

ale není to jednoduché, aby se přihlásili a také dostáli určitému požadovanému výkonu. 

Pí Hamalová se dotázala, zda bylo zjišťováno, co by potřebovali, aby upřednostnili UMČ. 

P. Cibulka sdělil, že práce úředníka je práce náročnější na psychickou zátěž. 

Pí Hamalová – kap. 09 OI, SR 700 tis. Kč na zálohování dat, čerpáno 0, počítá se s tímto 

výdajem do konce roku? 

P. Cibulka – požádáme o odpověď vedoucí OI. 

Další dotazy nebyly vzneseny, přešlo se k bodu č. 6. 
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6. Informace o zřízení nového účtu u ČS (EO) 

Předseda uvedl bod a požádal o případné dotazy.  

Pí Hamalová se dotázala, že ve smlouvě je uvedeno, že součástí jsou i všeobecné podmínky, které 

nebyly přiloženy k zaslanému podkladu. 

Pí Řechtáčková přislíbila zaslat. 

Pí Hamalová dále uvedla, že v dodatku je uveden rozdíl u došlých plateb a odchozích plateb, 

odstavec č. 2. Proč to není stejné?  

Pí Řechtáčková uvedla, že to jsou podmínky ČS, a.s., ale že pokud bude požadovat, mohou se 

doptat. 

Pí Hamalová potvrdila požadavek na zjištění a požádala, aby nebyla akceptována odpověď, že se 

jedná o standardní podmínky.  

P. Cibulka se zeptal, jestli jsou ještě dotazy. 

Pí Hamalová vznesla dotaz k 5.odstavci, klient se zavazuje, že nahradí Bance případnou škodu, 

která jí zveřejněním údajů vznikne.  

Pí Řechtáčková přislíbila zajistit vysvětlení. 

 

7. Různé 

P. Cibulka vyzval členy, zda má někdo téma do Různé. 

Pí Hamalová se dotázala na CityVizor, největší dopad je pravděpodobně na EO a požádala  

o informaci, jak probíhá příprava na EO, jaký má EO názor na to, jaký by měl být postup, co jim 

pomůže naučit se se systémem?  

Dále se pí Hamalová dotázala na realizaci Vánočních stromů vzhledem k finanční situaci, proč byl 

navýšen počet stromů z 3 na 5, jaká je přidaná hodnota, jaký cíl je viděn? 

Starosta uvedl, že nebyly žádné doprovodné akce. Vzhledem k vzniklé situaci, kdy jsou Vánoce 

chudší, tak to může přispět k zlepšení vánoční nálady. Navýšení nákladů není nikterak 

dramatické. 2 stromy jsou živé (Ládví, Glowackého) a 3 jsme obdrželi darem. 

Pí Hamalová požádala o položkový rozpad, samotná instalace, světla, odstrojení, likvidace atd. 

Pí Řechtáčková přislíbila zaslat. 

 

Další dotazy nebyly vzneseny. Pouze technický dotaz pí Hamalové na p. Cibulku, zda by bylo 

možno, aby si zajistil sluchátka, zlepší to kvalitu přenosu.  

P. Cibulka poděkoval všem za účast a ukončil jednání FV. 

 
Další jednání FV 26.1.2021 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


