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Zápis č. 9/2020 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 10.11.2020 

 
 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Nepřítomen:   Michal Fišer, MBA 
 

Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu a dotázal se, zda má někdo 
nějaký další návrh na doplnění programu, který byl zaslán a obsahoval 2 body, a to schválení 
zápisu a odpis nedobytné pohledávky.  
Pí Hamalová požádala o doplnění bodu Různé – informace k úkolům z minulého jednání.  
Přihlásil se p. Pavlů. 
P. Cibulka se dotázal, zda má ještě někdo pozměňovací návrh? P. Pavlů? Nebylo slyšet.  
P. Cibulka sdělil, že FV bude hlasovat o programu se 3 body (schválení zápisu, odpis nedobytné 
pohledávky a různé). 
Pí Hamalová doplnila, že p. Pavlů zasílal požadavek na doplnění k programu. Dále proběhla 
technická debata o způsobu hlasování.  
P. Cibulka uvedl, že se bude tedy jednotlivých členů dotazovat, zda jsou PRO – PROTI – ZRŽELI SE.  
Dal hlasovat o návrhu programu o 3 bodech. Hlasování: 
PRO 6 (pí Hamalová) – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 2 
 
 

1. Schválení zápisu č. 8/2020 ze dne 13.10.2020 

https://www.praha8.cz/file/3qT/FV-13-10-2020-zapis.pdf 

P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku.  
Pí Hamalová uvedla, že u odměn zastupitelů je citace, týkající se GDPR, která nedává smysl. 
P. Cibulka nechal hlasovat o schválení zápisu s vyškrtnutím věty o GDPR. 
Hlasování: 
PRO 6 (pí Hamalová)  – PROTI  0  - ZDRŽELI SE  2 

 
 

2. Odpis nedobytné pohledávky (OSM) 
P. Cibulka uvedl materiál a vyzval, zda má někdo dotaz k danému bodu. 
P. Derfl měl dotaz k celkové výši 410 418,- Kč, z předaného podkladu jde vidět, že jde  
o nájemné za uvedené období v letech 2013 až 2019 a nedoplatky za služby za roky 2013-

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
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2019. Nájemkyně však zemřela v roce 2013. Dotázal se na vysvětlení, proč je tedy 
předepisováno nájemné a služby, když je již nájemnice mrtvá. 
P. Slabihoudek uvedl, že dědické řízení bylo ukončeno až v roce 2019, soud rozhodl až po 6 
letech.  
P. Cibulka uvedl, že dokud není ukončeno dědické řízení, je stále nájemnicí formálně.  
P. Slabihoudek řekl dále, že MČ nemůže převzít byt dříve, než dojde k pravomocnému 
rozhodnutí soudu a dědické řízení je ukončeno. 
P. Derfl se vyjádřil, znamená to tedy, že ten byt leží po celou dobu ladem a nelze s ním nic 
dělat do doby, než proběhne řízení? 
P. Cibulka potvrdil, že je to tak, že do doby než je ukončeno dědické řízení, nelze byt dále 
pronajmout. Dále vyzval členy, jestli mají ještě nějaký dotaz k tomuto bodu, a protože nebyl, 
nechal hlasovat o stanovisku: FV doporučuje souhlasit s odpisem nedobytné pohledávky 
 
PRO 6 (pí Hamalová)  – PROTI 0  – ZDRŽLI SE 2   
 
 

3. Různé 

P. Cibulka předal slovo pí Hamalové. 

Pí Hamalová se dotázala na informaci k smlouvám OŽP, které se probíraly na minulém 

jednání FV. Dotázala se, zda byla doplněna příloha s pasportem zeleně do registru smluv. 

P. Cibulka sdělil, že pasport zeleně je zveřejněn na profilu veřejného zadavatele, jedná se  

o velký soubor, který je zazipován (50MB). 

Pí Hamalová sdělila, že doplnění přílohy nenašla v registru smluv. Poděkovala za informaci,  

že si to zkontroluje. 

P. Cibulka ještě uvedl, že se do výběrového řízení hlásilo více firem, a kdyby neměly pasport 

zeleně, tak by se nemohly zúčastnit. 

Pí Hamalová ještě doplnila, že se ptala na přílohu u uzavřené smlouvy, zajímá ji to zveřejnění. 

P. Cibulka dodal, že si ještě vyžádá podrobnější informaci a může pí Hamalové odeslat přímo 

odkaz.  

P. Derfl vznesl dotaz na rozpočet pro rok 2021. 

P. Cibulka oznámil, že požádá p. starostu, aby poskytl tento materiál a na příští jednání FV by 

se pozvala i vedoucí EO, která by vše podrobně vysvětlila.  

Další dotazy nebyly vzneseny. 

P. Cibulka poděkoval všem účastníkům a jednání FV bylo ukončeno. 

 

Další jednání FV je v úterý 1.12.2020 od 15h 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


