
Zápis č. 3/2019 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 16.4. 2019 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
 
Hosté:   Mgr. Blanka Polnická 
   Bc. Pavla Řechtáčková 
   Lenka Gerardová, MBA 
    
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, který byl schválen 
jednomyslně. 
 

1. Schválení zápisu č. 2/2019  

https://www.praha8.cz/Materialy-Financniho-vyboru 

Úkoly vzešlé z jednání č. 2/2019 – OSM pohledávky (přehled dlužníků, vysvětlení časového 

nesouladu, výše celkové dlužné částky za byty/NP, způsob kontroly, směrnice vztahující se 

k dané problematice - budou přeloženy na jednání FV č. 4, jež se bude konat dne 14.5.2019. 

P. Pavlů vznesl dotaz, že v zápise č. 2 nebylo uvedeno přijetí usnesení FV týkající se informace 

o stavu dluhů na bytových a nebytových prostorech, na němž se všichni jednomyslně usnesli. 

P. Derfl taktéž vznesl připomínku k dluhům v provazbě na usnesení FV.  Členové FV se dohodli 

o přijetí návrhu usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: Schválení zápisu č. 2, s doplněním usnesení „FV požaduje informace o stavu 
dluhů na bytových a nebytových prostorech“ 
PRO - 7   (pí Hamalová)  PROTI 0  -    ZDRŽELI SE  1 
Návrh byl přijat. 
(bez přítomnosti p. Slabihoudka) 
 

2. Materiál k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) 

základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2018  

• 18 MŠ a 15 ZŠ 

• Podklady předány členům FV v tištěné verzi, do 15. 4. na EO, 1. patro; k dispozici i na 

místě 16.4. 

 

P. Pavlů poděkoval za materiály, vznesl dotaz na altány, konkrétně ZŠ Palmovka a ZŠ Šutka. 

Požadavek na doplnění seznamu faktur, rozpis prací, na internetu lze nalézt fotky. Pí 

Hamalová se dotázala na položkový seznam zvlášť u ZŠ Palmovka. P. Cibulka vznesl dotaz, zda 

má někdo připomínky k materiálu, účetní závěrky byly k dispozici každému z FV ke shlédnutí 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/Materialy-Financniho-vyboru


na EO. Pí Hamalová upozornila, že chyběla auditní zpráva PO Osmička pro rodinu a byla 

doplněna teprve dnes. P. Derfl se dotázal, zda v rámci změny vedoucí odboru EO bude nutno 

podepsat nově Stanoviska. Pí Řechtáčková sdělila, že pí Židovská ukončila rok 2018.  

Návrh usnesení: FV doporučuje RMČ/ZMČ materiál ke schválení. 
PRO 5 -  PROTI  0 -  ZDRŽELI SE  3 (pí Hamalová) 
Návrh byl přijat. 
(bez přítomnosti p. Slabihoudka) 
 
 

3. Materiál k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), 

jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2018  

• Gerontologické centrum 

• Sociální a ošetřovatelské služby 

• Servisní středisko 

• Osmička pro rodinu 

• Podklady předány členům FV v tištěné verzi, u SOS předány i v elektronické verzi, do 

15.4. na EO, 1. patro.; k dispozici i na místě 16.4. 

 

Pí Židovská materiál představila. P. Pavlů vznesl dotaz na počet zaměstnanců u Osmička pro 

rodinu. Zajištění této informace pro příští jednání FV pí Židovská. P. Derfl se dotázal, z jakého 

důvodu došlo k pozdnímu odevzdání auditní zprávy u Osmička pro rodinu. Pí Hamalová 

uvedla, že pí ředitelka Halfarová jí přislíbila poslat rozpis osobních nákladů vč. počtu 

zaměstnanců a zdůvodnění. Doposud není výroční zpráva, kde je možné najít zdůvodnění. Pí 

Hamalová nabídla členům FV přeposlání podkladů. 

Návrh usnesení: FV doporučuje RMČ/ZMČ materiál ke schválení. 
PRO 6 -    PROTI  0 -   ZDRŽELI SE  3 (pí Hamalová) 
Návrh byl přijat. 
 

 

4. Materiál k návrhu schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za·rok·2018 

• Podklad předán členům FV elektronicky; k dispozici i na místě 16.4. 

Pí Židovská materiál představila. Sdělila, že ještě není k dispozici auditorská zpráva, neboť 
nyní probíhá na EO 3. dílčí přezkum hospodaření za rok 2018, a to až do 26.4., následně do 14 
dní vyhotoví magistrátní auditoři Závěrečnou zprávu k hospodaření Městské části Praha 8 za 
rok 2018. 
 
Návrh usnesení: FV doporučuje RMČ/ZMČ materiál ke schválení. 
PRO 6  -  PROTI 0  -   ZDRŽELI SE 3 (pí Hamalová) 
Návrh byl přijat. 
 

 

5. Stanoviska EO k vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 

• Předány v elektronické verzi, k dispozici i v tištěné verzi 

• Příděl do fondů PO je součást Závěrečného účtu za rok 2018 

 



Pí Židovská představila materiál, seznámila členy FV jakým způsobem budou předložena 

stanoviska RMČ/ZMČ jako součást přílohy materiálu Závěrečný účet roku 2018.  

 

Návrh: FV doporučuje Stanoviska EO RMČ/ZMČ ke schválení v rámci Závěrečného účtu za rok 

2018 

PRO  6 -    PROTI 0  -   ZDRŽELI SE  3 (pí Hamalová) 

Návrh byl přijat. 

 

 

Úkoly:  

1. vzešlé z jednání č. 2/2019 – OSM pohledávky (přehled dlužníků, vysvětlení časového 
nesouladu, výše celkové dlužné částky za byty/NP, způsob kontroly, směrnice vztahující se 
k dané problematice   

2. Altány ZŠ Palmovka a ZŠ Šutka, zajistit podrobný rozpis, faktury (pí Židovská) 
3. Informace o počtu zaměstnanců Osmička pro rodinu (pí Židovská) 
4. Rozeslání osobních nákladů Osmička pro rodinu (pí Židovská) 
5. Pí Židovská vyhotoví zápis č. 3 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. 

 
Termín konání dalšího FV je úterý 14.5.2019 v 15 h. 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 

http://www.praha8.cz/

