
Zápis č. 5/2020 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 11.5.2020 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Mgr. Jiří Derfl 
Michal Fišer, MBA 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Tomáš Slabihoudek 
Bc. Michal Švarc  
 

Omluveni:   Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
Alice Hamalová 
 

Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Mgr. Pavel Franc 
   Bc. Pavla Řechtáčková 
       
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka. Omluvil p. Fišera, který bude mít 15 minut zpoždění  
a uvedl návrh programu. Hlasování PRO 6  – PROTI  0 – ZDRŽEL SE 0 
Program jednání byl schválen. 

 
 

1. Schválení zápisu č. 3/2020, z důvodu zrušení jednání č. 4/2020 ze dne 7.4.2020  

pro Covid-19.  

https://www.praha8.cz/file/epU/FV-03-03-2020-zapis.pdf 
 
P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku. Bez připomínek, hlasování  
PRO 4 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 2 
(hlasování bez p. Fišera) 

 
P. Cibulka se dotázal, zda mají členové FV požadavek na nahrávání. Požadavek nebyl, proto jednání 
nebylo nahráváno. 
 

2. Návrh rozpočtu MČ na rok 2020 (EO) 
 
P. Cibulka vyzval členy FV k dotazům.  
 
Vznesené dotazy: 
P. Pavlů se zeptal, v kap. 09 – OKS odd. HS, pol. 5169 nákup služeb, by rád znal podrobnosti, co 
konkrétně obsahuje částka 12 mil. Kč, neboť v důvodové zprávě to nenalezl. 
Dále dotaz na pol. 5171 opravy a udržování v odd. HS, co obsahuje konkrétně. 
 
Vznesené dotazy nebyly na FV zodpovězeny, budou zodpovězeny na ZMC. 

 
 
P. Cibulka sdělil, že pokud nejsou další dotazy, tak FV neschvaluje návrh rozpočtu, ale FV ho bere 
na vědomí. P. Pavlů se zeptal, zda bude FV brát návrh rozpočtu pouze na vědomí nebo ho 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/epU/FV-03-03-2020-zapis.pdf


doporučovat ke schválení. Bylo navrženo toto usnesení: „FV doporučuje Zastupitelstvu MČ 
schválit návrh rozpočtu 2020, tak jak byl předložen ekonomickým odborem“. 
PRO 4 – PROTI 1 – ZDRŽEL SE 1 
(hlasování bez p. Fišera) 

 
3. Stanoviska k vyúčtování výsledků hospodaření za příspěvkové organizace a za zdaňovanou 

činnost (EO) 
 
P. Cibulka požádal o dotazy. Žádné nebyly vzneseny, přešlo se k bodu č. 4 

 
 

4. Prominutí místního poplatku z pobytu (EO) 
 
P. Cibulka se dotázal, zda má někdo nějakou připomínku k předloženému materiálu.  
P. Pavlů se zeptal, na větu z důvodové zprávy „že poplatníci však nejsou zbaveni povinnosti podat 
vyúčtování“ a dotázal se, zda se to týká P8 nebo MHMP.  
Pí Řechtáčková řekla, že podání musí být, že jsme vázáni pokyny MHMP. 
P. Derfl se dotázal na porovnání s předchozím rokem, jak velký je to propad.  
P. Pavlů sdělil, že v důvodové zprávě chybí slovíčko „povinnosti“ ve větě. 
Pí Řechtáčková potvrdila, že ano, slovíčko chybí. 
Dále pí Řechtáčková uvedla k dotazu p. Derfla následující: „Museli jsme se na to podívat všude, 5 
let zpět, propad 8930 tis. Kč za celý rok je odhad. Mírný pokles je u poplatku za hazard, MP ze psů 
pokles 50 tis. Kč, MP z pobytu pokles 950 tis. Kč (materiál do ZMC), MP za užívání veřejného 
prostranství pokles 6930 tis. Kč (předzahrádky, rychlé občerstvení atd.), MP ze vstupného pokles 
800 tis. Kč. 
 
P. Pavlů se dotázal dále, že v materiálu předloženém je uvedeno do června, ale nyní se hovoří  
do konce roku.  
Pí Řechtáčková řekla, že MHMP doporučuje prominout do konce roku.  
Byl vznesen dotaz, zda se bude prodlužovat termín. Pí Řechtáčková řekla, že to neví,  
že momentálně lidé chodí do oddělení poplatků a sdělují, že například už nebudou otvírat 
zahrádky. Rozpočtovými opatřeními se budou korigovat příjmy, bude se dále rozhodovat, zda 
navýšíme nebo budeme dále ponižovat. 
 
P. Cibulka se dotázal, zda má ještě někdo připomínku. Nikdo, proto proběhlo hlasování k bodu  
č. 4. Stanovisko: „FV doporučuje ke schválení materiál Prominutí MP z pobytu ZMC.“ 
PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 
 
P. Cibulka sdělil, že tím FV vyčerpal program. Příští jednání FV je v úterý 2. 6. 2020 od 15 h. 
Místnost bude ještě upřesněna.  
 
 

Úkoly:  

1. Pí Židovská vyhotoví zápis z jednání č. 5 a předloží předsedovi FV ke kontrole. Následně bude 

zápis do 7 dnů zveřejněn na www.praha8.cz. 

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

http://www.praha8.cz/

