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Zápis č. 9/2019 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 3.12. 2019 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Mgr. Jiří Derfl 
Alice Hamalová 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Bc. Michal Švarc  
 

Omluveni:   Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
Michal Fišer, MBA 
Tomáš Slabihoudek 

 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
    
Hosté:   Ing. Bc. Jiří Eliáš 

Radomír Nepil 
   Bc. Pavla Řechtáčková 

Lucie Hánová 
Mgr. Tomáš Tatranský 
Bc. Josef Slobodník 

    
 
 

Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu včetně doplňujících 
bodů. Předseda FV navrhl začlenění nového bodu programu a změnu pořadí projednávání,  
a to následovně:  
Bod č. 1 Analýza poliklinik 
Bod č. 2 Schválení zápisu č. 8/2019 z minulého jednání 
Boč č. 3 Financování kluzišť 
Boč č. 4 Rozpočtové provizorium 
Předseda body ještě jednou zopakoval, vyzval ostatní členy FV k případnému doplnění. 
Hlasování o výše uvedeném návrhu programu bylo následovné: 
PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 0 
Návrh programu byl přijat jednomyslně. 
 
 

1. Analýza poliklinik na základě podnětu p. Pavlů 
Prezentující: Ing. Bc. Jiří Eliáš, Radomír Nepil  
 
Předseda rovnou předal slovo p. Eliášovi, který měl připravenou PP prezentaci.  
P. Eliáš poděkoval za pozvání na FV a za možnost zde vystoupit. Představím problém, kterým 
se zabýváme, p. radní Slabihoudek a také p. Nepil. Nebudeme se bavit o ničem jiném než  
o finančním plánu. V rychlosti řeknu jejich strukturu, pronájem bytů a nebytových prostor. 
Poliklinika skončila ve ztrátě cca 1 mil. Kč. Předpokládám, že všichni víme, kde poliklinika je, 
k čemu slouží, odkud plynou příjmy z poskytování zdrav. péče. Současný model byl nastaven 
v minulosti. Historicky byla výše nájemného 1300 Kč/m2/rok. OSM se zabývá poliklinikou 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
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Mazurská od konce minulého roku. Do té doby to bylo plně v kompetenci odboru 
zdravotnictví. Podle čeho bylo nájemné stanoveno jsme nenašli. Kdysi takto bylo 
rozhodnuto. Zároveň bylo stanoveno, že určitá část služeb půjde na vrub MČ (není účtováno 
nájemcům). 
Byly promítány přehledy od roku 2016 do současnosti. Náklady 8 - 8,5 mil. Kč (1.-3.Q 2019 
6,03 mil Kč).  
Náklady se dělí na 3 složky, a to  

• opravy - 1,73-1,85 mil. Kč v letech 2016-2018, 1.-3.Q 2019 5,7 mil. Kč. V roce 2019 
proběhla revize, nutnost výměny hromosvodu;  

• odměna správci - 2,8 mil. Kč – 827 tis. Kč, dle prezentace. Kdysi firma Austis, kde se 
platil paušál. OSMS, a.s. přeúčtovává MČ, proto je velký rozdíl mezi jednotlivými roky;  

• ostatní služby - ostraha od 19h večer až do rána, služby vrátnice a spojovatelky, úklid 
vč. hygienického materiálu – toaletní papíry, ubrousky, WC štětky atd., mzdové 
prostředky (údržbář a 1 pracovník administrativy). 

HV v roce 2019 -5,968 mil. Kč (vysoké náklady hromosvod), rok 2016 +1,2 mil. Kč. Promítnuto 
v podrobné tabulce za léta 2016-2019. 
 
Starost o polikliniku přebrala OSMS, a.s. od 2. poloviny roku 2016. Zvenku poliklinika vypadá 
skvěle, ale uvnitř byla jiná situace, špatné rozvody, odpady, vše v katastrofálním stavu, 30-40 
havárií ročně, bylo nutno investovat. Byl promítnut přehled všech investic. P. Nepilovi se 
podařilo získat magistrátní dotaci ve výši 23 mil. Kč + 8 mil. Kč dotaci na parkoviště. Nyní tedy 
přišel čas na návrh úpravy podmínek pro nájemce, neboť se investovalo i do vnitřku 
polikliniky.  
 
3 části: úprava nájemních smluv, výše nájemné, přeúčtování části služeb. 

1. část: V roce 2017 byl objekt nově zaměřen.  
2. část: Díky kontaktům OSM se podařilo udělat přehled výše nájemného i u jiných 

poliklinik (promítnut přehled s poliklinikami P4, P8, P9). Průměrná výše nájemného 
polikliniky Prosek P9 je 2880 Kč/m2/ rok (240/m2/měs). Poliklinika Budějovická P4 
průměrně 3984 Kč/m2/ rok (332/m2/měs). Poliklinika Mazurská P8 1296 Kč/m2/ rok 
(108/m2/měs). Nyní pokud dochází ke změnám, dává MČ P8 ordinaci souhlas pouze 
v případě, že výše nájemného je 2500 Kč/m2/ rok.  

3. část: rozhodnutí o přeúčtování služeb či jejich částí, jestli vůbec a jak přeúčtovávat 
jednotlivým nájemcům. P. Nepil představil  

3 varianty:  
a) max. služeb přeúčtujeme na nájemce, skokové navýšení, dochází  
ke zdražování tepla, tím skokové navýšení poplatků, riziko, že někdo nezaplatí, 
dluží;  
b) navrženo mírněji, také 100 % služeb přeúčtováno, ale menší zálohy, 
v danou chvíli se jim skokově nezvýší zálohy oproti variantě a);  
c) je identická s b) s tím, že je vyjmuta ostraha, která by zůstala MČ.  

Přehledně promítnut přehled jednotlivých variant.  
 
Došlo by k redukci ztráty, nikoli však k vyrovnání. Byli jsme se podívat na Poliklinice 
Prosek. Mají jiný model fungování, samostatná a.s., část služeb účtují samostatně  
na nájemce. Poliklinika Budějovická má zase Medicom, což je 100% nájemce. Sdílené 
plochy jsou čekárny, za které by měli platit. Tím jsem vyčerpal téma v rámci 
přeúčtování služeb. 
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Předseda FV poděkoval a zeptal se členů FV, zda má někdo nějaký dotaz. 
Pí Hamalová se dotázala na Austis. P. Eliáš sdělil, že od zhruba července 2016 není správcem 
Austis, ale společnost OSMS, a.s. (péče technického rázu, účetnictví vede společnost Centra). 
P. Derf se dotázal, zda je to a.s. MČ. P. Eliáš ano, je to společnost založená MČ. 
P. Pavlů - poliklinika Mazurská je černá díra, je tam mnoho investic a zisky jsou minimální. Je 
potřeba mít zdravý rozum, dávají se neustále peníze do oprav a nic to nepřináší. První krok 
k tomu, aby se to zlepšilo. Nejde o vyhnání lékařů. Děkuji za přehled, potvrdilo to věci, které 
se věděli, že nájemné je nízké. Proč nebylo tak nastaveno, aby nebyla ztráta? Musel bych se 
podívat do Závěrečného účtu, tam šly skutečně milióny na investice.  
P. Eliáš ukázal slid z prezentace týkající se investic.  
P. Pavlů - v roce 2014 byly investice? 80 miliónů? P. Eliáš – to nevím.  
P. Pavlů – měli bychom to dostat na papíře. My jsme poradní orgán, mělo by se to řešit  
na ZMČ, nejde jen o to, abychom zvyšovali nájemcům, ale jsou tam i lékárny, 2? P. Eliáš – 1.  
P. Pavlů – nebát se zvýšit nájem, ale vidím to teď tady. 
p. Eliáš – neberte to osobně, všechna čísla máte znovu a znovu ve vyúčtování za daný rok. 
P. Pavlů – za rok 2015, 2014, 2013? 
P. Eliáš – ale i k tomuto jsou každoroční vyúčtování i s odůvodněním. 
P. Nepil – fungování polikliniky je spojené s možností navyšování ceny. Netekla voda nebo 2x 
týdně havárie, pak logicky nemůžete chtít zvýšit nájemné, protože to neodpovídá službě.  
A pak budete mít slevy u 60 nájemců. Teď se udělaly nové stoupačky, ležaté rozvody, 
investice vzduchotechniky, elektřina se už musí také udělat nová, neboť čas od času vyhoří. 
Plus oprava všech sociálek, tím se zvýší komfort. MČ musí zvážit, jak valorizovat nájem, 
narovnání podlahových ploch (vyúčtování tepla nevychází, je to administrativně náročné).  
P. radní nám uložil úkol a FV by měl přijmout stanovisko, jak dále postupovat. Dějí se 
komplikace, např. internet, pokud to není samostatně ve smlouvě, nemohu naúčtovat 
nájemci. Bez předchozích investic bychom nemohli přijít a chtít vyšší nájemné. Připravil jsem 
pro členy FV návrhy možných usnesení, musí to řešit RMČ a p. radní.  
 
Znění návrhů vzešlých z podnětu p. Pavlů 
1. Služby: FV doporučuje narovnat vyúčtování služeb tak, aby veškeré náklady na služby byly 
účtovány nájemcům polikliniky dle skutečné spotřeby. 
2. Nájemné: FV doporučuje valorizovat nájemné dle cenové hladiny polikliniky Prosek  
a to tak, aby nejpozději od roku 2021 všichni současní a budoucí nájemci prostor ve kterých 
je vykonávaná zdravotnická činnost hradili nájemné ve výši minimálně 240,- Kč/m2/měsíc. 
3. Smlouvy: FV doporučuje schválit nový smluvní vzor nájemní smlouvy, kterém dojde 
k narovnání rozdílu výměry podlahových ploch nájemců dle provedeného zaměření  
a ve způsobu vyúčtování.  
 
Předseda vyzval členy k dotazům. 
P. Derfl – zda je srovnání?  
P. Eliáš ano, Prosek 100% služeb nájemcům, Budějovická mají paušál např. 70 Kč/ m2/měsíc  
a za to mají všechny služby, pro někoho to vhodné není.  
Pí Hamalová – v prezentaci přehled investic, v roce 2019 je tam parkoviště Mazurská, ale Vy 
jste říkal, že to tam nespadá.  
P. Eliáš – ve finančním plánu není žádná investice. Tady je výčet všech investic, i těch, které 
byly financovány MHMP. 
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P. Pavlů – jestli by to nemělo projít komisí pro majetek? Nerad bych se vyjadřoval k tomu,  
co dostanu na pár minut při jednání FV. 
P. Nepil – Jaký má být další postup? Radní sdělil, že FV by to měl projednat. Co máme čekat, 
abychom se na to mohli připravit. Proces jednání a domluvení s nájemci je na půl roku, proto 
je tam zmíněn rok 2021. I jednání s lékaři je náročné. Do Mazurské posílají lékaři pacienty  
na specializovaná vyšetření. 
Předseda FV – proběhla prezentace z podnětu p. Pavlů a možného řešení, členové FV si 
mohou návrhy řešení nyní prostudovat a na dalším jednání FV bychom mohli toto téma 
znovu otevřít. 
P. Pavlů – proč by to nájemné nemělo být na nejvyšší výši? 
P. Nepil – nesrovnatelná úroveň s poliklinikami, nutná investice, nyní byla oprava foyer, nyní 
by se musela opravit další patra. Budějovickou spravuje Medicom centrálně a zajišťuje si 
lékaře. Je to něco jiného než 60 lékařů a různé názory. Přikláním se spíše, aby to nebyl tak 
výrazný skok, administrativně náročnější. Nicméně rozumím požadavku.  
Předseda FV – další dotaz?  
p. Pavlů – jak je myšleno zvýšení stavby a zkapacitnění?  
P. Eliáš – dříve dle studie to měl být potenciální lazaret pro případ nové války. Nyní máme 
projektovou dokumentaci, lepší využití volných chodeb, které tam jsou, což by bylo cca 25 
milionů bez DPH – mohu se mýlit, je to jen z hlavy, mohou se nastavit 1 až 2 patra, podáno 
na stavební úřad pro získání stavebního povolení, lepší postavení pří žádání o případné 
dotační peníze. 
P. Pavlů – Máte průzkum, že je to lepší s 1 až 2 patry?  
P. Eliáš – nemáme, je to realizace na dalších 5-10 let, situace demografická je úplně jiná,  
to není už na našem odboru. 
P. Pavlů – rád bych poděkoval p. Nepilovi a p. Eliášovi 
Pí Hamalová – ráda bych požádala o návrhy usnesení FV, aby se to poslalo i členům FV.  
P. Nepil předal v písemné podobě návrh p. předsedovi, ten předal následně tajemnici.  
Předseda FV poděkoval p. Nepilovi a p. Eliášovi a přešel k bodu jednání č. 2. 
 
 

2. Schválení zápisu č. 8/2019  

https://www.praha8.cz/file/yHV/FV-05-11-2019-zapis.pdf 
 

Předseda uvedl požadavek p. Švarce na opravu věty na str. 4, poslední odstavec 
zveřejněného zápisu. Požadovaná věta zní: „Dále, že provozovatel kluziště v Karlínských 
kasárnách bude možná končit a ani do budoucna nemá o trvalé zapuštění kluzišť zájem.“ 
(opravovaná slova jsou uvedena kurzívou). 
 
P. Pavlů vznesl námitku, že členové FV odsouhlasili, že do 5 dnů mají reagovat na zaslaný 
zápis a připomínkovat ho. K tomu však nedošlo. 
 
P. Cibulka sdělil, že to byl zvyk, který evidentně nefunguje, proto již nebude docházet 
k zasílání zápisu a připomínkování, ale FV se bude držet Jednacího řádu FV ZMČ, který byl 
schválen 26. 1. 2015 a je stále v platnosti. Citoval čl. 6, bod 4, který zní „Zápis, jehož součástí 
je prezenční listina, předkládá tajemník výboru do 7 dnů po skončení jednání výboru Odboru 
kanceláře starosty, který odpovídá za zveřejnění strojově čitelného zápisu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to do dvou dnů od obdržení zápisu.“. Předseda FV tedy sdělil, 
že se budeme držet schvalování podle platného jednacího řádu. 

https://www.praha8.cz/file/yHV/FV-05-11-2019-zapis.pdf
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P. Pavlů – nemusí se o tom nechat hlasovat?  
P. Cibulka – ne nemusí, doposud jsme nebyli v souladu s řádem, správně je postup daný 
v jednacím řádu, který si můžete nalézt na internetu. Praxe ukázala, že se musíme vrátit 
k jednacímu řádu.  
P. Pavlů – jedná se o jednací řád FV? 
P. Cibulka – ano, a znovu byla přečtena přesná citace bodu č. 6, dále sdělení,  
že za anonymizaci osobních údajů zodpovídá tajemník FV.  
P. Švarc – tím nikdo nebude muset nic měnit, 5 dnů je málo, byl jsem na dovolené, proto 
jsem nereagoval v termínu.  
P. Pavlů – můžete dokázat, že jste měl dovolenou? O zapuštění se hovořilo až na konci.  
P. Švarc – zápis jsem si prostudoval, neshledal jsem v něm problém, že jste dodával další 
editaci není etické. 
P. Pavlů – vy jste email obdržel, když si nejste schopen ho přečíst, tak to je vaše chyba.  
Ale s vámi nelze o etice vůbec hovořit, je to ztráta času. 
P. Pavlů – můžete říct nahlas, co si říkáte mezi sebou? (p. Cibulka a p. Švarc).  
P. Cibulka – pardon, že jsem neříkal nahlas, divadlo z normálního jednání FV.  
P. Cibulka – dávám hlasovat o schválení zápisu FV č. 8/2019 s tím, že si p. Švarc může dát 
svou připomínku.  
Pí Hamalová – o jakém zápisu a v jakém formátu se to objeví v zápise? 
P. Cibulka – v tom, jak byl vyvěšen v řádném termínu. 
P. Švarc – citace, že provozovatel kluziště v Karlínských kasárnách bude možná končit a ani 
do budoucna nemá o trvalé zapuštění kluzišť zájem. 
P. Pavlů – skutečně trvám na tom, že je to jak jsem řekl. 
Pí Hamalová – změní se pravidla, dostaneme zápis po zveřejnění, pak budou připomínky  
na následném FV, pokud bude problém v citaci tak… 
P. Cibulka – pokud bude rozpor, bude diskuze a budeme hlasovat. 
P. Derfl – můžeme zpětně v záznamu. 
Pí Židovská – FV by měl rozhodnout, jak nakládat se záznamem, FV nemá diktafon, narychlo 
jsem si ho musela půjčit dle požadavku člena FV jak jsem emailem informovala. Nemám ho 
vyzkoušený, nevím, v jaké kvalitě se záznam nahrál. 
Pí Hamalová – technická rada – i v notebooku je možnost nahrávání, nahrávací software. 
Pí Židovská – zeptám se našeho IT. 
P. Slobodník – mělo by se projednat s JUDr. Janečkovou v rámci ochrany osobních dat. 
P. Cibulka – opustíme tuto diskuzi, vezmu si úkol zjištění nahrávání u JUDr. Janečkové. 
P. Pavlů – navrhuji vymazat. 
P. Cibulka – vymažte to pí Židovská. 
Pí Židovská – ano, mažu. 
 
Předseda dává hlasovat: Hlasování o schválení zveřejněného zápisu č. 8/2019 ze dne 
5.11.2019 s možností doplnění citaci p. Švarce. Hlasování: PRO 5 – PROTI 1 – ZDRŽELI SE 0 
 

 
3. Financování kluzišť 

 
P. Pavlů požádal, aby se vneslo světlo do investovaných peněz za kluziště, jaké jsou přesně 
náklady na jednotlivá kluziště, tj. Ládví, Bohnice, Karlín. Žádá „důvodovou zprávu“, kde bude 
vše jasně rozklíčováno, proč jsou rozdíly ve financování jednotlivých kluzišť. 
P. Švarc uvedl, že Ládví se staví na dřevěném podkladu, aby se dorovnal terén. 
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P. Pavlů se dotazoval na energii dle zaslaných tabulek, proč vychází náklady na energie 
kluziště Karlín nejmenší, když jsou kluziště velikostně téměř shodné. 
P. Švarc uvedl, že dříve platil náklady OSM, nyní v tomto roce přešlo na OKSMPP. 
Pí Židovská uvedla, že všichni členové FV obdrželi excelovské tabulky, které zpracovali 
odbory OSM a OKSMPP za jednotlivé roky. Promítnuto. 
P. Švarc zmínil, že v nákladech je i výdaj na boiler na Ládví, OKSMPP zaplatilo i elektřinu, 
která souvisela s kluzištěm, ohřev vody, světlo. 
P. Cibulka požádal p. Švarce, aby zkoordinoval OKSMPP a OSM tak, aby předložili kompletní 
materiál. 
P. Derfl se dotázal na přilby, jestli jsou v majetku MČ a velryby pro děti. 
P. Pavlů se dotázal, jak to tedy je, jsou půjčovány, peníze zůstávají provozovateli, protože pro 
něj je to vysoce ziskové, oni získávají veškeré prostředky. P. Švarc že umožňují našim dětem 
bruslit zdarma. 
Pí Hamalová se dotázala, zda existuje analýza nebo porovnání zajištění bruslení pro školy  
a kdybychom to poptávali jinde. 
P. Švarc sdělil, že tahle otázka by se měla položit jiným, zda je to hospodárné, zda učinili 
analýzu. 
P. Derfl odpověď je jasná, není. 
P. Cibulka přesto se zeptám, jestli je, i když si myslím, že není. 
p. Švarc - nechme zapustit trvale, vidím možnost dostat náklady na stovky tisíců místo 
milionů, když by se podařilo zapuštění. Také máme 20% slevu na energiích pro tento rok. 
Pí Hamalová dotaz na údržbu v důsledku povětrnostních vlivů.  
P. Švarc -  jiná deska, která je celoroční. 
Pí Hamalová – tzn. pouze investice do plochy a po nějakých 5 nebo 10 letech obnova 
P. Cibulka shrnul, že do příště je úkol týkající se kluzišť. 
 
 

4. Rozpočtové provizorium 

Hosté: Bc. Pavla Řechtáčková, Lucie Hánová 

 

Předseda FV sdělil, že RMČ přijala na mimořádné RMČ 3.12. Zásady pro provizorium 2020, 

které budou předloženy ke schválení na ZMČ dne 18.12.2019. 

Pí Hamalová – dotaz zda budeme znovu probírat na FV rozpočet.  

P. Cibulka – ano.  

Pí Hamalová měla dotaz k 1/16 výdajů měsíčně, zda je to dostatečné.  

P. Cibulka – ano, bylo to tak i v roce 2019, kde bylo rozpočtové provizorium přijato. Nejsou 

doposud vyjasněné veškeré Příjmové části, musí tedy existovat jakási „brzda“ pro výdaje. 

Příspěvkové organizace, i Osmička pro rodinu, budou mít 1/12 výdajů. 1/16 je na zpřísnění 

pro úřad, také nejsou podepisovány nové smlouvy a nemůžou být nové investice.  

Za předchozích 30 let se nestalo, že by se schválil rozpočet v daném roce, vždy  

až v únoru/březnu nového rou. Ukázalo se, že stále nejsou vyjasněna čísla na příjmové 

straně. 

P. Pavlů – není vyjasněno ohledně MHMP?   

P. Cibulka – ano, ale i na straně státu – daně a současně probíhají další jednání na MHMP  

o vyšší příspěvky. 



 

7 

Pí Židovská – zda bude FV přijímat nějaké stanovisko.  

P. Cibulka – není nutno, je to pouze informativní materiál.  

 

Předseda FV ukončil jednání FV. 

 

 

 

Úkoly:  

1. Pí Židovská vyhotoví zápis č. 9 max. do 2 dnů od konání FV a předá předsedovi FV ke 

kontrole a k podpisu. Do 7 dnů po skončení jednání FV předkládá tajemník výboru 

zápis výboru Odboru kanceláře starosty, který odpovídá za zveřejnění, a to do 2 dnů 

od obdržení zápisu.  

2. P. Cibulka ověří u JUDr. Janečkové možnosti nahrávání (ochrana GDPR, archivace 

apod.). 

3. P. Švarc dojedná vytvoření přehledné „Zprávy“ k předloženým tabulkám s výdaji  

u kluzišť (OSM a OKSMPP) a zjistí, zda existuje analýza zabývající se kluzišti. 

 
 
Termín konání dalšího FV je úterý 14.1.2020 v 15 h. 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 
 

 


