
Zápis č. 6/2019 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 10.9. 2019 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Omluven:   Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
 

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

Lenka Gerardová, MBA 
    
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu. Úkol vzešlý z jednání 
FV č.5/2019 „Analýza poliklinik a srovnání s Mazurskou“ je přesunutý na další jednání FV. 
 
 

1. Schválení zápisu č. 5/2019  

https://www.praha8.cz/file/j9V/FV-25-06-2019-zapis.pdf 
 
Návrh: Schválení zápisu č. 5/2019 beze změny. 
PRO   6   -    PROTI   0  -    ZDRŽELI SE  0 
Návrh byl přijat jednomyslně. 
(Hlasování bez přítomnosti zastupitelů p. Fišera a p. Švarce) 
 
 

2. Zodpovězení dotazů k problematice nebytových a bytových prostorů (OSM)  

Host Ing. Bc. Eliáš vedoucí OSM 

P. Eliáš připravil pro členy FV prezentaci na dotazy vznesené na předchozích 

jednáních FV. Tato prezentace byla také přednesena na bytové komisi, na jejímž 

základě se rozhodli navýšit nájemné u bytů na jaře 2019, dále byla vypíchnuta 

důležitost věcných břemen NP na komisi bytových družstev. Koncepce navýšení 

nájemného u bytů je podložena a vychází z finančního plánu. Momentálně spravuje 

MČ 1173 bytových jednotek, k navýšení nájemného přistoupila MČ po 8 letech. 

V prezentaci byly vypíchnuté ceny jednotlivých kategorií bytů, navýšení se týkalo 

pouze standardně pracujících lidí, jež mají byty pronajaté nebo těch, kteří získali 

nájem z důvodu veřejné prospěšnosti. Z 1173 bytových jednotek mělo 774 uzavřeno 

smlouvu na dobu neurčitou, z toho 575 bytů mělo základní nájemné ve výši 100 Kč / 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/j9V/FV-25-06-2019-zapis.pdf


m2. Nově bylo nájemné stanoveno na 120 Kč/ m2 s platností od 1.10.2019.  

U nájemních smluv, které mají nájemníci na dobu určitou je po uplynutí této doby 

prováděno prodloužení smlouvy s novou cenou 150 Kč/ m2. Ostatní nájemné např. za 

azylové byty, byty pro seniory zůstalo nezměněn. OSM postupoval v souladu 

s občanským zákoníkem, který umožňuje jedenkrát za tři roky zvýšit nájemné o 20 % 

u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou. Informace o změnách jsou 

nájemníkům rozesílány od dubna 2019.  P. Eliáš dále představil rozdělení bytového 

fondu dle režimu užívání. Výnos z předepsaného nájmu v roce 2018 byl 35 420 tis. Kč. 

Od roku 2017 probíhají výběrová řízení na obsazování volných bytů, jsou dva režimy, 

buď nejvyšší nájem za první měsíc nebo nejvyšší měsíční nájem za m2. Byl uveden 

názorný příklad, kdy se podařilo vybrat 1 331 335 Kč za 8 bytů z výběrového řízení 

v režimu „nejvyšší nájem za první měsíc“. Očekávaný výnos by měl narůst o 7 mil Kč 

oproti stávajícím 35 mil. Kč (předepsaná výše nájmu), pokud se vychází ze stávající 

obsazenosti bytů.  

P. Derfl požádal o aktuální zhodnocení vývoje reakce nájemníků na navýšení nájmu. 

P. Eliáš uvedl, že se to dotklo 448 bytů, ke konci srpna 2019 obdržel OSMS 278 

souhlasů, 2 nesouhlasy a zbytek, tj. 168 bylo bez reakce (jedním z důvodů je,  

že písemnosti nebyly nájemníky vyzvednuty). 

P. Pavlů se dotázal, jakým způsobem informuje OSM občany, média o tom, že jsou 

volné městské byty, aby se zájemci mohli ozvat. Uvedl například jako jeden z důvodu 

rozvodovost. P. Eliáš odpověděl, že OSM postupuje standardní cestou, tzn. úřední 

deska, realitní portál MHMP. Dále uvedl, že zájemci o byty jsou, že na každé bytové 

komisi je řešeno přidělení bytu, kdy však komise a OSM musí prověřit zájemce, aby 

neměl exekuce a nestal se neplatičem.  

Byly promítnuty ceny nájemného u jiných MČ, které byly zjišťovány mbuď telefonicky 

nebo na internetu. 

P. Derfl se dotázal, zda správně chápe, že OSM dělá lustraci nájemců. P. Eliáš potvrdil, 

že žadatelé o byty musí splnit určité náležitosti, nesmí např. vlastnit nemovitost 

apod., OSM má přístup do centrální evidence obyvatel, prověřuje exekuční případy 

atd.  

 

Další bodem byly nebytové prostory (NP). P. Eliáš pokračoval v promítání prezentace. 

Momentálně spravuje MČ 359 NP (v tom 186 věcných břemen) a 75 věcných břemen 

samostatně. Byl zmíněn účel NP, zhruba 10 % je pronajímána neziskovým 

organizacím (promítnuty konkrétní příklady). Výnosy z NP v roce 2018 činily 

40 691 740 Kč, z toho je odhadem 95 % zaplaceno. P. Eliáš zmínil, že v případě 

neplacení NP je daleko vyšší možnost zjistit tuto skutečnost rychle a okamžitě jednat 

(rozvázat smlouvu apod.). Dále byly promítnuty přehledy s náklady (správa, opravy, 

investice, soudní poplatky, právní náklady, ostatní). P. Eliáš vysvětlil členům FV 

pohled na zisk (z hlediska finančního plánu nebo finanční plán + rozpočet MČ). 

P. Derfl se dotázal na právní náklady, že by bylo vhodné rozklíčování právních služeb 

na byty / nebyty. P. Eliáš odpověděl, že pokud bude požadavek ze stany FV, může se 

tomu OSM věnovat, v opačném případě jsou pro ně tyto částky zanedbatelné a jako 

klíčové více vidí schopnost rozklíčovat položku „ostatní“. OSM je schopno 

jednoznačně rozklíčovat opravy a investice. Zmínil hledisko hodnocení efektivnosti. 



P. Eliáš dále uvedl, že se připravuje aktualizace ceníku nebytových prostor, 

požadování inflační doložky, může docházet k zvýhodněnému nájemnému například 

pokud si nájemce provede sám rekonstrukci NP.  

Pí Hamalová se dotázala, zda je uvedeno v nájemní smlouvě, že má nájemce 

zvýhodněné nájemné, neboť provedl rekonstrukci. P. Eliáš odpověděl, že není, že je 

tam uvedena konkrétní částka. Pí Hamalová zmínila, že by se OSM vyhnulo nutnosti 

poskytovat informace a vysvětlovat nižší částku, kdyby to bylo ve smlouvě uváděno. 

P. Cibulka se dotázal, zda mají členové FV ještě nějaký dotaz a poděkoval p. Eliášovi 

za připravenou prezentaci. 

 

Body 3 - 5 týkající se Ekonomického odboru.  

Hosté Bc. Pavla Řechtáčková, pověřena vedením EO; Lenka Gerardová MBA, pověřena 

vedením odd. účetní evidence 

Body představila pí Řechtáčková v pořadí 5, 4, 3. Na konci jednání proběhlo pod vedením 

předsedy FV hlasování o jednotlivých návrzích samostatně. K bodu č. 3 se vyjadřovala i pí 

Gerardová jako hlavní účetní EO. Podrobně uvedeno pod jednotlivými body, v souladu 

s pozvánkou. 

3. Informace o plnění přijatých opatření k zjištěným nedostatkům z přezkumu 

hospodaření dle Usn ZMC 010/2019  k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části 

Praha 8 za rok 2018 (EO)  

 

Pí Řechtáčková představila materiál, který byl zaslán členům FV elektronicky, popsala 

jednotlivé nálezy a k nim přijatá opatření. Vše bylo napraveno, pouze výtky 

k inventarizaci mohou být napraveny až při inventarizaci za rok 2019.  

Pí Hamalová vyjádřila nejistotu, zda správně chápe nedostatek týkající se zápisu 

k budově Nová Palmovka.  

Pí Gerardová vysvětlila, že na základě Dohody o narovnání muselo oddělení účetní 

zaúčtovat požadovanou částku. Musely se vyrovnat závazky a pohledávky, účetní 

postupovala podle pokynu právní kanceláře, tzn. na co upozorňoval audit z MHMP 

nebylo špatně, pouze bylo špatně formulováno, podloženo je právní kanceláří, která 

zajišťovala Dohodu.  

Pí Řechtáčková uvedla, že auditorům MHMP bylo vše znovu vysvětleno a nyní již 

nemají připomínky. Pí Hamalová zmínila 106 mil. Kč, které jsou uvedeny v nálezu.  

Pí Gerardová uvedla, že je to úrok z prodlení z půjčky, kterou měla MČP8 vracet 

společnost Centrum Palmovka.  

P. Derfl se dotázal, zda auditoři z MHMP zkoumali, jak bylo naloženo s dotací.  

Pí Řechtáčková uvedla, že nezkoumali, nebylo předmětem zkoumání, pokud ví, 

dotace stále víceméně pokračuje. Sdělila, že auditoři MHMP si vytahovali faktury  

a chtěli mít těmito fakturami vše podložené, nicméně měli vycházet také ze Smlouvy 

o narovnání.  

P. Pavlů se dotázal na těch 106 mil. Kč.  

Pí Gerardová uvedla, že najednou těch 106 mil. Jaksi přebývalo, že se to muselo 

zaúčtovat a nyní je to vyrovnané mezi všemi dotčenými subjekty dle Dohody. Byl tam 

https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=HS793CKM1kFluukTcqD4uw==
https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=HS793CKM1kFluukTcqD4uw==


dluh, kdysi se půjčilo společnosti Centrum Palmovka, právníci dojednali Dohodu  

o narovnání, spočítal se úrok, nyní nikdo nic nedluží a jede se dál.  

P. Pavlů se dotázal, jestli chápe, že 106 mil. Kč je úrok?  

Pí Řechtáčková uvedla znovu, že se postupovala podle Dohody, že MHMP auditoři 

tento týden končí na EO s dalším přezkumem, že obdrželi totožnou zprávu, kterou 

dostali i členové FV a že jsou s ní naprosto v pohodě, nic dalšího již nepotřebují.  

Pí Hamalová se dotázala, zda obdrží i tyto zprávy o přezkumu. 

Pí Řechtáčková sdělila, že ano, že zprávy z přezkumu budou součástí Závěrečného 

účtu. 

Návrh: FV bere na vědomí informace o plnění přijatých opatření dle Usn ZMC 
010/2019 
PRO 6 -    PROTI  0  -    ZDRŽELI SE  2 
Návrh byl přijat. 
 

4. Rozpočtová opatření (EO)  

Pí Řechtáčková uvedla materiál, který byl zaslán členům FV elektronicky. Zeptala se, 

zda chtějí členové FV znát i podrobnosti k sdělovaným částkám.  

Pí Hamalová se dotázala, že neobdržela detailní zprávu, pouze základní přehled 

přílohy RO.  

Pí Řechtáčková sdělila, že je to tak správně, že detailní rozpis je interní věc rozpočtu 

EO. Dále pí Řechtáčková vyjmenovávala akce v rámci participativního rozpočtu.  

Došlo k diskuzi na toto téma, které akce spadaly nebo nespadaly do oblasti 

participativního rozpočtu. MČ obdržela od MHMP maximální výši, tj. 5 mil. Kč. 

Návrh: FV bere na vědomí RO, která budou předložena ZMČ dne 25.9.2019 
PRO 5 -    PROTI  0 -    ZDRŽELI SE  3 (pí Hamalová) 
Návrh byl přijat. 
 

5. Plnění rozpočtu MČ Praha 8 za 1. pololetí roku 2019 (EO)  

Pí Řechtáčková uvedla materiál, který byl zaslán členům FV elektronicky. Zahájila to 

pohledem na příjmy, dle přílohy č. 1-3 návrhu usnesení ZMČ 25.9.2019. Rozebírala 

některé daňové a nedaňové příjmy, zmínila např. že u nedaň. příjmu MČ již obdržela 

100% podíl na dividendách z IPODEC, u daňových probírala jednotlivé položky, odvod 

části z místních poplatků MHMP, daň z nemovitostí přichází v srpnu, tj. v průběhu 

druhé části roku. Výdaje členěny dle kapitol, podrobně rozepsáno na druhé stránce 

zaslaného podkladu. 

Návrh: FV bere na vědomí Plnění rozpočtu MČ Praha 8 za 1. pololetí 2019 
PRO 7 -    PROTI 0  -    ZDRŽELI SE  1 
Návrh byl přijat. 
 

P. Cibulka poděkoval pí Řechtáčkové a pí Gerardové a následně bylo jednání FV 

ukončeno. 

 



Úkoly:  

1. Pí Židovská vyhotoví zápis č. 6 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 od OSM).  
 

 
Termín konání dalšího FV je úterý 8. 10. 2019 v 15 h. 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 

http://www.praha8.cz/

