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Zápis č. 1/2021 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 26.1.2021 

 
 
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 
Bc. Michal Švarc  
 

Omluven:   Tomáš Slabihoudek 
 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, vyzval k případnému 
doplnění programu. P. Derfl vznesl požadavek na začlenění bodu Různé. P. Cibulka následně 
nechal hlasovat o programu s doplněným bodem. Hlasování: 
PRO 8 – PROTI  0 – ZDRŽELI SE  0 
 
 

1. Schválení zápisu č. 10/2020 ze dne 1.12.2020 

https://www.praha8.cz/file/kST/FV-01-12-2020-zapis.pdf 
 
P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku k zápisu.  
P. Derfl vznesl dotaz, zda byly zaslány požadované podklady z FV 1.12.2020. 
P. Cibulka sdělil, že tento dotaz bude zodpovězen v bodu Různé. 
Proběhlo hlasování ke schválení zápisu č. 10: 
PRO  7  – PROTI  0   - ZDRŽELI SE  1 

 
 

2. Odpis nedobytných pohledávek (OSM) 
 
P. Cibulka představil materiál týkající se odpisů. 

a) MJ(zemř. 05.11.2019) – návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 147 824,00 Kč 
b) CHJ (zemř. 28.04.2017) – návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč  

P. Pavlů sdělil, že psal dotaz na pana předsedu, který se týkal dluhu po MJ. Odpověď obdržel 
prostřednictvím pí Židovské, a to k bodu 1 ne k bodu 2. Dotázal se, zda byla vymáhána škoda. 
Protože nebyl přítomen p. Slabihoudek (gesční majetku), nebylo možné vznést přímý dotaz. 

P. Cibulka odpověděl, že bodu 2 nerozuměl, neboť výše uvedená zemřela.   

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/kST/FV-01-12-2020-zapis.pdf
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P. Pavlů odpověděl, že MČ přišla o nájmy, dle předloženého podkladu od OSM, je vidět, že 
celý rok 2010 nebyl placen.  

P. Cibulka sdělil, že je možné dotázat se na to znovu pana vedoucího OSM nebo gesčního 
radního, protože tyto odpisy půjdou do Zastupitelstva.  

P. Pavlů řekl, že jde o to, že nájem nebyl tehdy placen celé dlouhé měsíce, celý rok 2010  
a správcovská firma byla placena MČ Praha 8 a měla tedy jednat a řešit to. Z podkladu je 
patrné, že několik let nebyl placen nebytový prostor a firmě, která spravovala tento NP,  
to vůbec nevadilo. 

P. Cibulka odpověděl, že tento dotaz musí být směřován na pana radního. Vyzval ostatní 
členy k dalším dotazům.  

P. Derfl sdělil, že kvituje, že se jedná o čerstvý případ a požádal, zda by se odpisy nemohly 
řešit po větších balících, například 10 odpisů najednou, aby se toho MČ již zbavila. 

P. Cibulka nechal hlasovat o těchto dvou odpisech jako celku.  

Stanovisko FV: FV doporučuje souhlasit s návrhy na odpis nedobytného dluhu v plné výši.  
Hlasování: PRO  5 – PROTI  0 – ZDRŽEL SE 3 (pí Hamalová) 
 

 
3. Různé 
 
P. Derfl se dotázal, zda byly zaslány informace, které si vyžádali na FV 1.12.2020. 
P. Cibulka sdělil, že ano, že bylo zasláno dne 22.12.2020 v 15:10 h a přislíbil znovu zaslání. 
P. Pavlů požádal, aby tyto podklady obdržel také. 
 
P. Derfl dále požádal o informaci k Centrum Palmovka, a.s. Uvedl, že se díval do veřejných 
rejstříků a nenašel tam výroční zprávu za rok 2019 ani 2018. 
P. Cibulka slíbil, že požadavek přetlumočí dál. 
P. Derfl požádal, zda by přítomný p. Bína mohl odpovědět. 
P. Bína odpověděl, že se to řeší. 
P. Derfl se zeptal, zda má p. Bína představu, kdy je v plánu zveřejnění? 
p. Bína odpověděl, že do konce tohoto pololetí. 
P. Pavlů se dotázal, zda chápe správně, že tyto výroční zprávy existují, ale nebyly zveřejněny? 
P. Bína řekl, že roční závěrky jsou hotové a odkázal dále na pana radního Slabihoudka. 
P. Pavlů odvětil, že p. Bína je členem představenstva a.s., je tedy celkem logické, že se obracíme 
na Vás pro informace. Pro důvěryhodnost se doporučuje, aby bylo pro veřejnost zveřejněno.  
P. Bína sdělil, že součástí závěrečné zprávy je i účetní závěrka. 
P. Pavlů se dotázal, proč to tedy nebylo zveřejněno? 
P. Bína odpověděl, že v nejbližší době bude zveřejněno. 
P. Derfl vznesl dotaz, aby jeden z bodů na  dalším FV bylo projednání podkladů akciové 
společnosti za rok 2018 a 2019. 
P. Cibulka odpověděl, že se zeptá, zda FV může probírat na svém jednání akciovou společnost a 
pokud ano, tak bod bude zařazen.  
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P. Pavlů na to sdělil, že minulý rok stály MČ Praha 8 právní služby týkající se dané akciové 
společnosti minimálně 5 mil. Kč a na ZMČ se to projednává. MČ Praha 8 je jediným akcionářem 
dané akciové společnosti, proto není důvod, aby se to nemohlo projednávat. 
P. Derfl doplnil, že z podstaty věci, by k tomu měl být FV kompetentní, když jsou p. Slabihoudek  
i p. Bína také členy FV.  
 
P. Pavlů dále vznesl dotaz na návrh rozpočtu pro rok 2021, zda se bude projednávat na únorovém 
jednání FV. 
P. Cibulka odpověděl, že je to plně v kompetenci RMČ, gesčně spadá pod starostu a že teď 
k tomu více nemůže sdělit.  
 
Další dotazy nebyly vzneseny. P. Cibulka poděkoval všem přítomným a ukončil on-line jednání. 
 

 
 
 
Další jednání FV 23.2.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


