
 

1 

 

Zápis č. 3/2021 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 15.3.2021 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Bc. Josef Slobodník 
   Bc. Pavla Řechtáčková 
   Jiří Vítek 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvítal hosty. Uvedl návrh programu, shrnul tři body, 
jež byly na programu. Nikdo neměl doplňující návrh. Proběhlo hlasování:  
PRO 8    – PROTI 0   –    ZDRŽELI SE 0 
Hlasování bez p. Garlíka, 5 minutové zpoždění, omluvil se z důvodu přednášení na ČVUT.  
 
 

1. Schválení zápisu č. 2/2021 ze dne 23.2.2021 

https://www.praha8.cz/file/d2S/FV-23-02-2021-zapis.pdf 
Nikdo nepožadoval úpravu či doplnění, předseda nechal hlasovat: 
 PRO 7  (Hamalová) –   PROTI   0   – ZDRŽELI SE 1 
Hlasování bez p. Garlíka, 5 minutové zpoždění, omluvil se z důvodu přednášení na ČVUT.  

 
2. Návrh rozpočtu na rok 2021 

Předseda uvedl materiál, který členové FV obdrželi v elektronické podobě. Uvedl, že celkový 
rozpočet je úsporný a vyzval k dotazům. 
P. Pavlů se dotázal u příspěvku cca 16 tis. Kč, který obdržela obec Líbeznice (MČ Praha 8 
obdržela 3 342 tis. Kč) na porovnání s jinými MČ, například P10, jestli skutečně jiné městské 
části obdrželi na hlavu více a zeptal se, na koho má směřovat tento dotaz.  
P. Cibulka odpověděl, že si z hlavy není jistý, ale čím větší obec, tím je částka na obyvatele 
menší. Malé MČ jsou na tom lépe. 
P. Pavlů uvedl, že v důvodové zprávě návrhu rozpočtu je přímo napsána tato informace, 
proto se na to dotazuje, neboť má jinou informaci, a to že je výše příspěvku stejná na počet 
obyvatel u MČ.  
Pí Hamalová se dotázala na příjmy a výdaje, předložené se jeví jako vyrovnané, ale v příjmech 
i výdajích se vychází z odhadu, tzn. jak jsme si jisti, zda vybereme takové množství pokut, 
z čeho vychází predikce k rozpočtu.  

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/d2S/FV-23-02-2021-zapis.pdf
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Pí Řechtáčková uvedla, že u 10 mil. Kč vycházíme z účetnictví 3 roky zpět, z časové řady, 
v případě že nedosáhneme tyto příjmy, budou se muset snížit výdaje rozpočtu. 
Pí Hamalová se dotázala, zda se to pak řeší pomocí rozpočtových opatření. 
P. Cibulka odpověděl, že ano. 
P. Pavlů se dotázal v příjmech na 100 mil. Kč z prodeje majetku, aby p. Slabihoudek přiblížil, 
co se bude prodávat. 
P. Slabihoudek sdělil, že je to odhad, že podstatný prodej (80 %) byl v prosinci 2020, peníze 
přišly na účet až v roce 2021 a že teď bude probíhat nějaké výběrové řízení na prodej 
v Karlíně, bude projednáno na majetkové komisi. Dále p. Slabihoudek sdělil, že příspěvek pro 
MČ na hlavu je v podstatě stejný. Disproporce je mezi tím, co si vezme Magistrát od státu a 
co dál přerozdělí na MC (nyní cca 3 700 tis. Kč na hlavu).  
P. Cibulka uvedl, že je trend přenášení povinností na MČ, že černé skládky bude řešit velká 
MČ. 
P. Fišer se dotázal, jak se rozpočet vypořádal z Centrum Palmovka a zda návrh rozpočtu již 
počítá s nutností navýšení agendy na přestupcích odboru dopravy a zda je to finančně již 
v rozpočtu zabezpečené. 
P. Slabihoudek řekl, že veškerá agenda týkající se přestupků přechází od roku 2022 na MČ, 
tzn. i vybírání pokut spadne pod MČ, oddělení přestupkové OD počítá s navýšením rozpočtu. 
Objekt Nová Palmovka je převeden na MČ, již nemá co do činění s akciovou společností. Do 
rozpočtu se počítá ostraha, soudní spory – právní služby, část je v BV a část v KV. 
P. Derfl navázal a dotázal se, proč jsou tam výdaje za nedostavěnou radnici. A ještě 
poděkoval za vysvětlení k příspěvku HMP na MČ.  
Pí Hamalová se dotázala na metodiku sestavování rozpočtu, jaké byly požadavky a jaká byla 
metodika sestavování KV, zásobníku, kde jsou projekty i z roku 2018. Zda se budou realizovat, 
když se v rámci participace slíbilo občanům, jedná se o nedodržení slova. Dále jaké požadavky 
měly příspěvkové organizace, jak je předávají, jak dlouho se s PO jedná, jaké mají termíny. 
P. Cibulka sdělil, že školy jsou v kontaktu s gesčním radním, příspěvky nejsou dramaticky jiné, 
než byly, vychází se ze základního provozního rozpočtu. 
Pí Řechtáčková sdělila, že se MČ řídí metodikou HMP, že se dělá návrh 1,2,3 s úpravami, EO 
to zastřešuje, aby se dodržely termíny. PO mají výnosy a náklady, zastřešení provozu. 
Pí Hamalová shrnula, že tedy gesční radní navrhuje, co se bude řešit.  
Pí Řechtáčková doplnila, že do návrhu rozpočtu jsou akce zasmluvněné nebo důležité, které 
se musí uskutečnit. Do zásobníku pak všechny ostatní akce. 
P. Derfl se dotázal p. Slabihoudka na těch 100 mil. Kč z předpokládaného prodeje, že 
v důvodové zprávě je uvedeno, že se o prodeji uvažuje, že jsou plánované, že pouze část 
bude vstupovat do rozpočtu. Co se stane tedy se zbytkem? 
P. Slabihoudek odpověděl, že 100 mil. Kč je předpoklad, je to informace, kterou mám od 
vedoucího OSM p. Eliáše. Teď tam přejde část, cca 80 mil. Kč z prodeje z minulého roku a 
zbytek postupně.  
P. Derfl se dotázal na přílohu č. 5 použití finančních zdrojů vytvořených v minulých letech. 
P. Cibulka řekl, že požádá na vysvětlení pí Řechtáčkovou. Když je tam nula, tak se to 
nepropíše do rozpočtu. 
Pí Řechtáčková sdělila, že je to tak. Dále příloha č. 2 přijaté dotace převody mezi HMP a 
převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňovaná činnost). Bereme peníze, které 
byly u J T Banky, pol. 4131. Jsou tam, aby pokryly celý rozpočet. Pokud se výdaje uskuteční. 
To neznamená, že se utratí všechny, jde o to, aby byl rozpočet kryt. 
Pí Hamalová se dotázala p. Slabihoudka na prodej. 80% příjmy z loňska, 20 % z nových 
prodejů. Který majetek se má prodávat. 
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P. Slabihoudek odpověděl, že jsou to objekty schválené majetkovou komisí, v Karlíně 
hydrometeorologická stanice, odhad 7,5 mil. Kč, MČ bude prodávat za cca 15 mil. Kč, tím 
bude příjem skoro naplněn. Do prodeje jde to, co předschválí majetková komise, pak RMC a 
nakonec schválí ZMC, prodeje schválilo zastupitelstvo 16.12.2020. 
P. Pavlů poděkoval pí Řechtáčkové za vysvětlení. Dále řekl, že rozpočet byl vždy konzultován 
ve FV, že vždy byli zváni vedoucí odborů k představení požadavků na rozpočet. Protože je to 
jeden z nejdůležitějších materiálů, bylo smysluplné, že rozpočet vždy vznikal i za spolupráce 
FV, a je škoda, že tento návrh rozpočtu nevzniká za spolupráce s FV. 
P. Derfl se dotázal na schválení prodeje parku pod Korábem majetkovou komisí. 
P. Slabihoudek odpověděl, že je to majetek HMP a dotazy prosí směřovat na územní komisi. 
P. Pavlů se dotázal na BV kap. Školství, náklady na energii, vodné, stočné dosahují někde 
100%, někde asi o 3% méně. Jestli se o snížení neuvažuje, protože by škola pak měla problém 
získat prostředky na energie? 
P. Cibulka řekl, že když to škola neutratí, tak peníze zůstanou. Podrobněji položit dotaz 
gesčnímu radnímu. 
Pí Řechtáčková sdělila, že školy obdrží předpis, pokud nebyl snížen, tak je stejný příspěvek. 
Covid by se neměl zohlednit, může ale učinit dotaz na PO, jak to tedy je.  
Další dotazy nebyly vzneseny. 
Předseda nechal hlasovat o stanovisku FV: FV doporučuje ZMC schválit návrh rozpočtu na rok 
2021.  
PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 3 (Hamalová) 
 
 
 

3. Řešení historických nedobytných dluhů MČ Praha 8 
 
Vzhledem k množství historických nedobytných dluhů (mnohdy i z devadesátých let), které 

jsou v současné době vždy po jedné projednávány v komisích, radě a následně odepisovány v 

zastupitelstvu MČ Praha 8, je zde na návrh na doporučení FV aby správní firma OSMS a.s. 

připravila komplexní balíky těchto dluhů, vždy ve výši kolem 10 mil Kč. Takto připravené 

balíky historických dluhů budou obsahovat stejně jako doposud: popis jednotlivých případů, 

informaci o postup při vymáhání a důvodovou zprávu ke každému jednotlivému dluhu. Tyto 

balíky pak budou projednány ve všech kompetentních komisích, tj.  v Komisi pro obecní byty 

(pohledávky týkající se bytů) a v Komisi pro majetek (pohledávky za nebytovými prostory) a 

následně ve FV, Radě MČ a předloženy Zastupitelstvu MČ. Cílem je komplexní vyřešení těchto 

historických nedobytných dluhů týkající se jak nebytových, tak i bytových prostor ve správě 

Městské části Praha 8. 

Proběhla diskuze: 

P. Derfl ocenil přístup a dotázal se, zda by FV mohl dostat celkový přehled, abychom věděli, 

kolik odepisujeme, jak nám to jde. A jaká frekvence odpisu se plánuje.  

P. Slabihoudek se ztotožnil s připomínkou. 

Pí Hamalová se dotázala, zda to znamená, že to bude balík odpisů a popis k ucelenému balíku 

nebo bude popsán každý odpis zvlášť? 

P. Slabihoudek sdělil, že bude popsáno jednotlivě, protože to má větší vypovídající hodnotu. 

Pí Hamalová s tímto návrhem souhlasila. 

P. Pavlů se dotázal na odhad dosud neodepsaných dluhů, zda je to 100 mil.?  
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P. Slabihoudek řekl, že asi odhadem méně, zhruba 60 mil. Kč, a že až budou připravovat 

1.balík, tak to tam bude popsáno.  

p. Derfl se dotázal do klíč k odepisování, jestli to bude v balíku na komerční, bytové. 

P. Slabihoudek sdělil, že klíčem bude asi časové hledisko a pak rozdělení na bytový a 

nebytový prostor. Poděkoval za podnět. 

P. Pavlů řekl, že je smutné, ž se řeší nedobytné pohledávky z 90. let a dotázal se, kolik má MČ 

volných finančních prostředků, jestli jsou nějaké finanční rezervy. 

P. Cibulka požádal, aby tento dotaz směřoval na ZMČ, že teď je potřeba zůstat u bodu 3. 

Žádné jiné dotazy nebyly vzneseny. Předseda nechal hlasovat o stanovisku. 

Stanovisko: FV doporučuje postupovat při řešení historických nedobytných dluhů dle výše 

uvedeného návrhu.  

Hlasování: PRO  9 (Hamalová) –   PROTI 0    – ZDRŽELI SE 0 
 
Tím byl vyčerpán program FV. Předseda poděkoval všem zúčastněným.  

 

Další jednání FV úterý 20. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


