
Zápis č. 8/2019
z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 5.11.2019

Přítomní členové:

Tajemnice:

Hosté:

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

Ing. Iveta Židovská
Mgr. Blanka Polnická

Bc. Pavla Řechtáčková
Lucie Hánová
Starosta Ondřej Gros
Martin Jedlička

Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, který byl přijat jednomyslně.
Pro 8 - Proti O - Zdrželi se O (hlasování bez p. Fišera)

1. Schválení zápisu č. 6/2019 ze dne 10.9.2019, z důvodu zrušení jednání č. 7/2019 ze dne
8.10.2019 pro neschopnost usnášení se.

https://www.praha8.cz/file/syV/FV-10-09-2019-zapis.pdf

Byl vznesen dotaz p. Pavlů k zápisu č. 6/2019 na str. 3-4 týkající se 106 mil. Kč. Dotaz zněl
„zda 106 mil. Kč byl úrok nebo nebyl", neboť ze zápisu to není patrné. Pí Židovská
odpověděla, že na jednání č. 6 nebyl dotaz zodpovězen ve smyslu ANO / NE, zazněly tam
konkrétní odpovědi pí Gerardové a pí Řechtáčkové, které byly v zápisu doslovně
zaznamenány, provedla se částečná citace textu. Vypsáno ze zápisu:

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
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 postupovalo 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.

P. Pavlů požadoval jednoznačnou odpověď ANO/NE.

Hlasování o schválení zápisu:
PRO 7 - PROTI O - ZDRŽELI SE 1
(hlasování bez p. Fišera)
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Zépis E. 8/2019
2 jednéni finanéniho vf‘boru ZMC Praha 8 (FV ZMC) dne 5.11. 2019

Pritomni élenové: Mgr. Martin Cibulka
BC. Toméé Bina
Mgr. Jiri Derfl
Michal Fiéer, MBA
Doc. lng. Bohumir Garlik, CSC.
Alice Hamalova
Mgr. Toméé Pavla, BD
Tomaé Slabihoudek
Bc. Michal §varc

Tajemnice: Ing. Iveta Zidovska
Mgr. Blanka Polnicka

Hosté: Bc. Pavla Pechtéékova
Lucie Hénové
Starosta Ondrej Gros
Martin Jedliéka

Jednéni zahéjil a Fidil pfedseda Martin Cibulka, uvedl na’vrh programu, ktery byl pi'ijat jednomyslné.
Pro 8 — Proti O — Zdrieli se 0 (hlasovani bez p. Fiéera)

1. Schvéleni zépisu é. 6/2019 ze dne 10.9.2019, z dfivodu zru§enijednéni é. 7/2019 ze dne
8.10.2019 pro neschopnost usnééeni se.

https://www.praha8.cz/file/syV/FV—10—09—2019-zapis.pdf

Byl vznesen dotaz p. Pal k zépisu é. 6/2019 na str. 3-4 tykajici se 106 mil. K6. Dotaz znél
,,zda 106 mil. K6 byl Urok nebo nebyl", nebot’ ze zépisu to neni patrné. Pi Zidovska'
odpovédéla, 26 na jednéni E. 6 nebyl dotaz zodpovézen ve smyslu ANO / NE, zaznély tam
konkrétni odpovédi pi Gerardové a pi Rechtéékové, které byly v za’pisu doslovné
zaznamenény, provedla se éésteéné citace textu. Vypsano ze za’pisu:

P. Pavla se dotéza/ na téch 106 mil. K6.
Pi Gerardova’ uvedla, z'e najednou téch 106 mil. jaksi pr'ebyva/o, z'e se to muse/o
zaL’lc'tovat a nyni’ je to vyrovnane’ mezi véemi doléenymi subjekty d/e Dohody Byl tam
dluh, kdysi se pfljéi/o spo/eénosti Centrum Palmovka, prévnici dojedna/i Dohodu
o narovnani, spoc'lta/ se Urok, nyni nikdo nic nedluz'i a jede se dal.
P. Pavla se dotazal, jest/i chépe, ie 106 mil. Kc" je Urok?
Pi Rechtéékové uvedla znovu, ie 56 postupovalo pod/e Dohody, z'e MHMP auditofi
lento tyden konc'i na E0 8 da/s'lm pr'ezkumem, z"e obdrz'e/i totoz’nou zprévu, kterou
dosta/i i C‘lenové FV a z'e jsou s ni naprosto v pohodé, nic dals'lho jiz' nepotr’ebuji.

P. Pavli’J poiadoval jednoznaénou odpovéd'ANO/NE.

Hlasovani o schvéleni zapisu:
PRO 7— PROTI 0 - ZDRZELI SE 1
(h/asovdnlbez p. Fi§era)



2. Odpis nedobytné pohledávky:
a. Návrh na prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši 463 869,77 Kč vedených na

bytě č. 2, Konšelská 529/6, Praha 8 - Libeň

Pí Židovská promítla podklady předložené OSM a stručně představila materiál.
Členové FV nevznesli bližší dotazy. Bylo navrženo hlasovat o následujícím návrhu:

Návrh: FV doporučuje RMC a ZMC schválit návrh na prominutí a odpis poplatků
z prodlení ve výši 463 869,77 Kč, vedených na bytě č. 2, Konšelská 529/6, Praha 8 -
Libeň
Hlasování: PRO 7 - PROTI O - ZDRŽELI SE 1
(hlasování bez p. Fišera)

b. Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč vedeného na bytě č.
9, Zenklova 286/26, Praha 8 - Libeň

Pí Židovská promítla podklady předložené OSM a stručně představila materiál.
Členové FV nevznesli bližší dotazy. Bylo navrženo hlasovat o následujícím návrhu:

Návrh: FV doporučuje RMC a ZMC schválit návrh na odpis nedobytného dluhu ve výši
499 995,- Kč vedeného na bytě č. 9, Zenklova 286/26, Praha 8 - Libeň
Hlasování: PRO 8 - PROTI O - ZDRŽELI SE 1

c. Návrh na uzavření Dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné,
a panem M.A. a paní M.A., fyzickými osobami, na straně druhé

Pí Židovská promítla podklady předložené OSM a stručně představila materiál.
Zastupitel Pavlů vznesl dotaz, proč dříve komise bytová a pro nebytové prostory RMC
nedoporučila prominout předmětné poplatky z prodlení. Pí Židovská sdělila, že
v podkladech OSM je pouze uvedeno, že to komise v roce 2005 nedoporučila, není
tam však uvedeno, z jakého důvodu. Další dotazy nebyly vzneseny. Bylo navrženo
hlasovat o následujícím návrhu:

Návrh: FV doporučuje RMC a ZMC schválit návrh na uzavření Dohody o narovnání
mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem M.A. a paní M.A., fyzickými
osobami, na straně druhé
Hlasování: PRO 7 - PROTI O - ZDRŽELI SE 2

3. Určení termínů dalších jednání FV, případně také určení termínů konání FV v roce 2020.

Předseda FV pan Cibulka představil nová data jednání FV, kde nebyl uveden termín 12. 11.
2019. P. Pavlů upozornil pana předsedu a všechny přítomné, že je řádně schválený termín FV
na 12. 11. 2019, pan Cibulka se zeptal, zda ho pan Pavlů chce zrušit. P. Pavlů řekl, že ne.
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2. Odpis nedobytné pohledavky:
a. Névrh na prominuti a odpis poplatkfl z prodleni ve vyéi 463 869,77 K6 vedenVch na
byté E. 2, Konéelské 529/6, Praha 8 — Libefi

Pi Zidovska promitla podklady pfedloiené OSM a struéné pFedstavila material.
Clenové FV nevznesli bliiéi dotazy. Bylo navrieno hlasovat 0 nasledujicim navrhu:

m FV doporuéuje RMC a ZMC schvélit navrh na prominuti a Odpis poplatkfl
z prodleni ve vyéi 463 869,77 Ké, vedenych na byté 6. 2, Konéelska 529/6, Praha 8 —
Liber'i
Hlasovani: PRO7— PROTI 0 - ZDRZELI SE 1
(h/asova'nl’ bez p. Fi§era)

Navrh na odpis nedobytného dluhu v celkové Wéi 499 995,00 K6 vedeného na byté E.
9, Zenklova 286/26, Praha 8 — Liber'i

Pi Zidovské promitla podklady pfedloiené OSM a struéné pfedstavila material.
Clenové FV nevznesli bliiéi dotazy. Bylo navrieno hlasovat o nésledujicim navrhu:

Névrh: FV doporuéuje RMC a ZMC schvélit navrh na odpis nedobytného dluhu ve vyéi
499 995,- Ké vedeného na byté E. 9, Zenklova 286/26, Praha 8 — Libefi
Hlasovéni: PRO 8 - PROTI 0 — ZDRzELl SE 1

Navrh na uzavfeni Dohody o narovnani mezi Méstskou éésti Praha 8, na strané jedné,
a panem M.A. a pani M.A., fyzickymi osobami, na strané druhé

Pi Zidovska promitla podklady pfedloiené OSM a struéné pfedstavila materia’l.
Zastupitel Pavlfl vznesl dotaz, proé dFive komise bytova’ a pro nebytové prostory RMC
nedoporuéila prominout pfedmétné poplatky z prodleni. Pi Zidovské sdélila, ie
V podkladech OSM je pouze uvedeno, ie to komise v roce 2005 nedoporuéila, neni
tam véak uvedeno, zjakého dfivodu. Daléi dotazy nebyly vzneseny. Bylo navrieno
hlasovat o na'sledujicim névrhu:

Na'vrh: FV doporuéuje RMC a ZMC schvalit navrh na uzavfeni Dohody o narovnéni
mezi Méstskou éésti Praha 8, na strané jedné, a panem MA. a pani M.A., fyzickymi
osobami, na strané druhé
Hlasovéni: PRO7- PROTI 0 - ZDRZELI SE 2

Uréeniterminfl daléich jednéni FV, pfipadné také uréeni termini] konéni FV v roce 2020.

PFedseda FV pan Cibulka pFedstavil nova data jednéni FV, kde nebyl uveden termin 12. 11.
2019. P. Pal upozornil pana pfedsedu a v§echny pFitomné, ie je Fa’dné schvaleny termin FV
na 12. 11. 2019, pan Cibulka se zeptal, zda ho pan Pal chce zruéit. P. Pal Fekl, ie ne.
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Následně P. Cibulka přednesl nové termíny pro jednání FV bez termínu 12. 11. 2019 a termíny

byly schváleny.

Pí Židovská uvedla, že termín 5.11. byl vybrán proto, že bylo nutno projednat 3 body OSM

týkající se odpisů, které musí být předloženy do RMC a ZMC 18.12.2019 a řádný termín 12.11.

by byl již pro OSM pozdě. Pí Řechtáčková uvedla, že řádný předklad pro návrh rozpočtu 2020

je 4.12.2019. Zápis z FV 3.12.2019 se předloží tedy buď v řádném termínu nebo jako „K

materiál". Členové FV požadují návrh rozpočtu 2020 pár dní před konáním jednání FV 3.12.

(standardně týden předem).

Termíny na rok 2020 byly navrženy na: 14.1., 11.2., 3.3., 7.4., 12.5., 2.6., 1.9., 13.10., 10.11.,

1.12.

P. Pavlů se dotázal, zda v navržených termínech jsou již zohledněny prázdniny. Pí Židovská

sdělila, že termíny byly navrženy tak, aby byly v souladu s nutností projednat důležité

materiály před konáním ZMC a zároveň byly i zohledněny prázdniny jarní 24.2.-1.3.2020,

Velikonoční pondělí 13.4. a podzimní prázdniny 29.10.-30.10.2020.

Termíny pro rok 2019 a rok 2020 byly členy FV přijaty jednomyslně.

4. Informace o tvorbě rozpočtu na rok 2020

Pí Židovská promítala elektronicky předaný podklad k návrhu rozpočtu 2020. P. Starosta zahájil tento
bod a představil příjmy. Sdělil, že bude vyšší příjem z místního poplatku (MP) z ubytovací kapacity.
Bude také projednán s MHMP MP ze psů a MP z ubytovací kapacity. MČP8 chce docílit, aby tento
příjem byl 100% příjmem MČ, aby se neodváděla část z těchto poplatků zpět HMP. RMC k tomu již
přijala Stanovisko. Dále p. starosta uvedl, že kdyby výdaje zůstaly v navržené maximální výši, tak by
byl schodek ve výši 313 mil. Kč. Pokud se výdaje seškrtají, pak bude schodek ve výši 92 mil. Kč. Sdělil,
že nelze schválit v takovéto podobě návrh rozpočtu, neboť by schodek nebyl krytý. Další jednání o
rozpočtu na RMČ bude probíhat již 13.11. Uvedl, že věří, že se schválí reálná podoba rozpočtu roku
2020 již letos, aby nebylo rozpočtové provizorium, neboť při něm se vychází vždy ze schváleného
rozpočtu roku předchozího, který je v roce 2019 vyšší. Očekává se schválení na ZMC 18.12.2019, tak
aby od 1.1.2020 již úřad běžel podle nového rozpočtu. Dále uvedl, že RMC taktéž schválila své
Stanovisko, které zaslala na MHMP, kdy požaduje vyšší příspěvek od hl. m. P., systémové řešení a
celkovou změnu v přerozdělování, neboť velká část MČ má problém s financováním, vzhledem
k množství činností, které musí pro hl. m. P. vykonávat.
P. Derfl se dotázal starosty na nárůst u příjmu „daň z nemovitých věcí". Starosta uvedl, že již v červnu
2019 RMC P8 přijala Stanovisko k návrhu změny u dani z nemovitosti, ZHMP schválilo v září 2019.
V příjmech rozpočtu na rok 2020 prozatím není počítáno s maximální dvojnásobnou výnosností,
raději je tam méně, aby bylo možno pokrýt výdaje.
Dále se p. Derfl dotázal na převody mezi MČ a MHMP, jak jsou tyto částky myšleny. Starosta uvedl, že
je to již příslib HMP, k těmto částkám se RMC P8 vyjádřila ve svém Stanovisku, požadavek na navýšení
tohoto příspěvku.
Zastupitel Pavlů se dotázal ohledně příjmů, zda se počítá s dalším prodejem nemovitostí a pokud ano,
které konkrétně (Lowitův mlýn, byty... ). Starosta uvedl, že je to spíše dotaz na radního Slabihoudka,
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Nésledné P. Cibulka prednesl nové terminy pro jedna’nl' FV bez terminu 12.11.2019 a terminy
byly schvéleny.

PI’ Zidovské uvedla, 2e termin 5.11. byl vybrén proto, 2e bylo nutno projednat 3 body OSM
tykajici se odpisfl, které musi byt pFedloZeny do RMC a ZMC 18.12.2019 a Fédny termin 12.11.
by byl jii pro OSM pozdé. Pi Rechta’ékové uvedla, 2e rédny predklad pro na’vrh rozpoétu 2020
je 4.12.2019. Zépis z FV 3.12.2019 se predloil' tedy bud’ vfédném terminu nebo jako ,,K

Inmaterié . Clenové FV poiaduji na’vrh rozpoétu 2020 pér dni pred konénim jedném’ FV 3.12.
(standardné tyden predem).

Terminy na rok 2020 byly navrieny na: 14.1., 11.2., 3.3., 7.4., 12.5., 2.6., 1.9., 13.10., 10.11.,
1.12.

P. Pavlfl se dotézal, zda v navrienych terminech jsou jii zohlednény prézdniny. Pi Zidovské
sdélila, ie terminy byly navrieny tak, aby byly vsouladu snutnosti projednat dfileiité
materiély pFed konénim ZMC a zérovefi byly i zohlednény prézdniny jarni 24.2.—1.3.2020,
Velikonoéni pondéli 13.4. a podzimni prézdniny 29.10.-30.10.2020.

Terminy pro rok 2019 a rok 2020 byly (:Ieny FV pFijaty jednomyslné.

4. Informace o tvorbé rozpoétu na rok 2020

PI’ Zidovské promitala elektronicky pfedany podklad k névrhu rozpoétu 2020. P. Starosta zaha’jil tento
bod a predstavil prijmy. Sdélil, 2e bude vy§§i pFijem z mistniho poplatku (MP) 2 ubytovaci kapacity.
Bude také projednén s MHMP MP ze psfl a MP 2 ubytovaci kapacity. MCP8 chce docilit, aby tento
pfijem byl 100% pFI’jmem MC, aby 5e neodvédéla éést z téchto poplatkfl zpét HMP. RMC ktomu jii
prijala Stanovisko. Déle p. starosta uvedl, ie kdyby vydaje zflstaly v navriené maximélni vy§i, tak by
byl schodek ve vyéi 313 mil. Ké. Pokud se vydaje seékrtaji, pak bude schodek ve vyéi 92 mil. Ké. Sdélil,
2e nelze schvélit vtakovéto podobé névrh rozpoétu, nebot’ by schodek nebyl kryty. Dalél' jedna’ni o
rozpoétu na RMC bude probihat jii 13.11. Uvedl, ie vérl', ie se schvéli reélna’ podoba rozpoétu roku
2020 jii letos, aby nebylo rozpoétové provizorium, nebot’ pFi ném se vychézi vidy ze schvéleného
rozpoétu roku predchoziho, ktery je v roce 2019 vy§§i. Oéeka’vé se schvélem’ na ZMC 18.12.2019, tak
aby od 1.1.2020 jii Grad béiel podle nového rozpoétu. Déle uvedl, ie RMC taktéi schvélila své
Stanovisko, které zaslala na MHMP, kdy poiaduje vy§§i pFispévek od hl. m. P., systémové Feéeni a
celkovou zménu v prerozdélovéni, nebot' velké éést MC mé problém s financova’nim, vzhledem

k mnoistvi éinnosti, které musi pro hl. m. P. vykonévat.
P. Derfl se dotézal starosty na nérfist u prijmu ,,dafi z nemovitych véci”. Starosta uvedi, ie jii v éervnu
2019 RMC P8 pFijaIa Stanovisko k névrhu zmény u dani z nemovitosti, ZHMP schvélilo vzéfi 2019.
Vprijmech rozpoétu na rok 2020 prozatim neni poéiténo smaximélni dvojnésobnou vynosnosti,
radéji je tam méné, aby bylo moino pokryt vydaje.
Déle se p. Derfl dotézal na prevody mezi MC a MHMP, jak jsou tyto ééstky myéleny. Starosta uvedl, 2e
je to jii prislib HMP, k témto Eéstkém se RMC P8 vyja'drila ve svém Stanovisku, poiadavek na navyéeni
tohoto prispévku.
Zastupitel Pavlfl se dotézal ohledné ph’jmfl, zda se poéité s da|§im prodejem nemovitostl’ a pokud ano,
které konkrétné (Lowitflv mlyn, byty...). Starosta uvedl, 2e je to spiée dotaz na radniho Slabihoudka,
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že je to součást zdaňované činnosti, že v září 2019 ZMC P8 schválilo prodej vybraných bytových

domů. P. Slabihoudek doplnil, že se u vybraných bytových domů dělají odhady, prozatím nejsou

přesná čísla známá. P. Derfl se dotázal, kdo připravuje odhady? P. Slabihoudek sdělil, že se to dělá

tak, že se osloví 3 společnosti, aby byl větší klid, že je vše v pořádku. P. Pavlů požadoval odpověď na

svůj dotaz, které prodeje jsou ještě v úvahu? P. Slabihoudek odpověděl, že domu U Dlážděnky se to

ještě uvidí, probíhá jednání s MHMP, dále jsou prázdné 2 domy v Zenklově ulici, vybydlený dům Na

Košince, budou probíhat jednání.

P. Fišer vznesl dotaz na Palmovku. Připojil se p. Pavlů, že jsou stále náklady na Palmovku. P.

Slabihoudek uvedl, že přebírají Palmovku od akciové společnosti, musí se zajistit ostraha, nechat

zazimovat, aby tam netekla voda, plot. Náklady pravděpodobně nebudou vyčerpané celé. P. Pavlů

zmínil náklady týkající se Palmovky, zda budou stejné, ve výši cca 9 - 12 mil. Kč. P. Bína uvedl, že ne,

že teď jsou v dozorčí radě jen 3 lidé.

P. Fišer se dotázal na částku 99 262 v příjmech rozpočtu 2020. Pí. Řechtáčková uvedla, že jde o

stažení zisku ze správních firem nebo o příjem ze zón placeného stání. Uvedla, že v roce 2019 to byla

darda, protože tam vstupovala Palmovka.

Starosta vysvětlil příjem ze zón placeného stání, uvedl, že v tomto roce byl příjem 17 mil. Kč. Vznesla

se krátká diskuze o zónách (parkovací hodiny apod.)

P. Pavlů se dotázal na MP ze psů, jestli obec neuvažuje o navýšení. Starosta uvedl, že čím více se

tento poplatek zvýší, tím více lidé začnou převádět pejsky na starobní členy domácnosti, na vesnici

apod. Zvýšení tohoto poplatku by bylo kontraproduktivní.

P. Derfl uvedl, že v rozpočtu někde došlo ke zvýšení někde ke snížení, jedná se o přesuny? P. Starosta
uvedl, že je nutno celkově snižovat. Čistá Osmička se přesunula z OD na OŽP. Největší nárůst má
Servisní středisko, ale to je otázka na radního Hřebíka, který tu ale není.
Pí Hamalová vznesla dotaz ke kapitole 6 - navýšení redakce měsíčníku Osmička. Pí Řechtáčková
uvedla, že se zvyšují kompletně náklady, včetně distribuce a tisku. P. Švarc uvedl, že došlo k
prodražení nákladů roznosu časopisu do schránek. Navrhuje, že by se časopis distribuoval přes
kontaktní místa a posílení internetového měsíčníku. P. starosta uvedl, že úspěšnost roznosu je slabá,
tak jestli není lepší zvýšit počet kontaktních míst, kde by byly časopisy k dispozici a nebo se občané
mohli přihlásit k odběru časopisu přes internetové stránky. P. Švarc uvedl, že se to bude ještě
projednávat.

P. Pavlů měl dotaz ke kluzištím, proč se nenechá kluziště v kasárnách Karlín. Pan Švarc uvedl, že
provoz kluzišť byl nákladný a ztrátový. Dále, že provozovatel kluziště v Karlínských kasárnách bude
končit a nemá o kluziště zájem. P. Švarc řekl, že vstup na kluziště byl zdarma, p. Pavlů ho požádal, aby
neuváděl nepravdivé informace, protože pouze děti do 150 cm měly vstup zdarma, jinak bylo vstupné
vybíráno, stejně tak zde bylo prodáváno občerstvení, půjčovali se brusle atd. P. Švarc uvedl, že MČ z
toho neměla žádný zisk. P. Pavlů sdělil, že kluziště stály 21 mil. Kč. Na kluziště byla MHMP poskytnuta
účelová dotace, nyní jedno kluziště pronajme MČ P8 jiné. P. Švarc sdělil, že 1 kluziště se bude dávat
na jinou MČ (P2). P. Pavlů se dotázal, proč není počítáno s kluzištěm v Karlíně. P. Cibulka sdělil, že na
to nejsou peníze, že jedna MČ si zapůjčí kluziště a bude ho provozovat, že žádná jiná MČ nemá více
kluzišť, jediná P8 si dovolila mít 3, to nikdo nemá. P. Slabihoudek uvedl, že MČ nemá na provoz
peníze. P. Derfl uvedl, jestli správně chápe, že MČ zakoupila kluziště, které provozoval 3. subjekt. P.
Švarc sdělil, že se kluziště využívaly a budou využívat ve prospěch bruslení škol a školek, ale že
Karlínské kluziště navštěvovaly zejména školy z Pl a P2. Starosta doplnil, že to, co se vybralo pokrylo
náklady. Pro P8 jsou 2 kluziště dostačující, jsou dostupné městskou hromadnou dopravou, otázka 10
minut dojetí z Karlína. Pí Hamalová se dotázala, zda to znamená udělat z mobilních kluzišť stabilní? P.
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2e je to soucést zdafiovane cinnosti, 2e vzéii 2019 ZMC P8 schvélilo prodej vybranych bytovych
domfl. P. Slabihoudek doplnil, ie se u vybranych bytovych domfl délaji odhady, prozatim nejsou
pfesné cisla znémé. P. Derfl se dotézal, kdo pFipravuje odhady? P. Slabihoudek sdélil, 2e se to déla’
tak, ie se oslovi 3 spoleénosti, aby byl vétéi klid, 2e je v§e v poiédku. P. Pavlfl poiadoval odpovéd’ na
svflj dotaz, které prodeje jsou jeété v Ovahu? P. Slabihoudek odpovédél, 2e domu U Dla’idénky se to
jeété uvidi, probihé jedna’ni s MHMP, déle jsou prézdné 2 domy v Zenklové ulici, vybydleny dfim Na
Koéince, budou probihat jednéni.
P. Fi§er vznesl dotaz na Palmovku. PFipojil se p. Pavlfl, 2e jsou stéle néklady na Palmovku. P.
Slabihoudek uvedl, 2e pFebiraji Palmovku od akciové spoleénosti, musi se zajistit ostraha, nechat
zazimovat, aby tam netekla voda, plot. Néklady pravdépodobné nebudou vyéerpané celé. P. Pavlfl
zminil néklady tykajici se Palmovky, zda budou stejné, ve vy§i cca 9 — 12 mil. Kc. P. Bina uvedl, ie ne,
2e ted'jsou v dozoréi radé jen 3 lidé.
P. Fiéer 5e dotézal na ééstku 99 262 v piijmech rozpoctu 2020. Pi. Rechtéckové uvedla, 2e jde o
staieni zisku ze sprévnich firem nebo o pi’ijem ze zdn placeného sténi. Uvedla, ie V roce 2019 to byla
darda, protoie tam vstupovala Palmovka.
Starosta vysvétlil pFijem ze zo’n placeného sténi, uvedl, ie v tomto roce byl pFijem 17 mil. Kc. Vznesla
se kra’tké diskuze o zdnéch (parkovaci hodiny apod.)
P. Pavlfl se dotézal na MP ze psi], jestli obec neuvaiuje o navyéeni. Starosta uvedl, 2e éim vice se
tento poplatek zvyéi, tim vice Iidé zacnou pFevédét pejsky na starobni Eleny domécnosti, na vesnici
apod. Zvyéenitohoto poplatku by bylo kontraproduktivni.
P. Derfl uvedl, ie V rozpoctu nékde doélo ke zvyéeni nékde ke sniieni, jedné se 0 piesuny? P. Starosta
uvedl, ie je nutno celkové sniiovat. Cisté Osmiéka se pfesunula 2 OD na OZP. Nejvét§i nérfist ma’
Servisni stfedisko, ale to je otézka na radniho HFebika, ktery tu ale neni.
Pi Hamalova’ vznesla dotaz ke kapitole 6 - navyéeni redakce mésiéniku Osmiéka. Pi Rechta’ékova’
uvedla, ie se zvy§uji kompletné néklady, vcetné distribuce a tisku. P. §varc uvedl, ie do§lo k
prodraieni nékladfl roznosu Easopisu do schrének. Navrhuje, ie by se Easopis distribuoval pFes
kontaktni mista a posileni internetového mésiéniku. P. starosta uvedl, 2e Uspéénost roznosu je slabé,
tak jestli neni |ep§i zvyéit poéet kontaktnich mist, kde by byly (:asopisy k dispozici a nebo se obcané
mohli pFihlésit kodbéru casopisu pFes internetové strénky. P. §varc uvedl, ie se to bude jeété
projednévat.

P. PavlCi mél dotaz ke kluziétim, proé se neneché kluziété vkasérnéch Karlin. Pan §varc uvedl, ie
provoz kluziét’ byl nékladny a ztrétovy. Déle, 2e provozovatel kluziété v Karlinskych kasérnéch bude
konéit a nemé o kluziété zéjem. P. §varc Fekl, 2e vstup na kluziété byl zdarma, p. Pavlt‘] ho poiédal, aby
neuvédél nepravdivé informace, protoie pouze déti do 150 cm mély vstup zdarma, jinak bylo vstupné
vybiréno, stejné tak zde bylo prodévéno obéerstveni, pfijcovali se brusle atd. P. §varc uvedl, 2e MC 2
toho neméla iédny zisk. P. Pavlfi sdélil, 2e kluziété stély 21 mil. Kc. Na kluziété byla MHMP poskytnuta
Uéelové dotace, nyni jedno kluziété pronajme MC P8 jiné. P. §varc sdélil, ie 1 kluziété se bude dévat
na jinou MC (P2). P. Pavlfi se dotézal, proc neni poéiténo s kluzi§tém v Karliné. P. Cibulka sdélil, ie na
to nejsou penize, ie jedna MC si zapfijci kluziété a bude ho provozovat, 2e iédné jiné MC nemé vice
kluziét’, jediné P8 si dovolila mit 3, to nikdo nemé. P. Slabihoudek uvedl, 2e MC nemé na provoz
penize. P. Derfl uvedl, jestli sprévné cha’pe, 2e MC zakoupila kluziété, které provozoval 3. subjekt. P.
§varc sdélil, ie se kluziété vyuiivaly a budou vyuiivat ve prospéch brusleni §ko| a ékolek, ale ie
Karlinské kluziété navétévovaly zejména ékoly 2 P1 a P2. Starosta doplnil, ie to, co se vybralo pokrylo
néklady. Pro P8 jsou 2 kluziété dostaéujici, jsou dostupné méstskou hromadnou dopravou, otézka 10
minut dojeti z Karlina. Pi Hamalové se dotézala, zda to znamené udélat z mobilnich kluziét' stabilni? P.
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Švarc sdělil, že to byl záměr, nicméně to stojí mnohem více než se odhadovalo, řádově šesti místné
číslo.

P. Derfl se zeptal, na koho se může obracet v případě dotazů ohledně návrhu rozpočtu. P. Cibulka

uvedl, že nejlépe na gesčního radního, pod kterého konkrétní položka spadá. Pí Židovská nabídla

zaslat p. Derflovi přehled.

Další dotazy k rozpočtu nebyly, předseda FV ukončil jednání FV.

Úkoly:

1. Pí Židovská vyhotoví zápis č. 8 max. do 2 dnů od konání FV a členové FV budou moci do S
pracovních dnů zaslat připomínky. Následně bude zápis zveřejněn na www.praha8.cz.

Termín konání dalšího FV je úterý 3.12.2019 v 15 h zasedací místnost GV.

Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka .

Zapsala: Ing. Iveta Židovská .

s

§varc sdélil, ie to by! zémér, nicméné to stoji mnohem vice nei se odhadovalo, Fédové éesti mistné
éislo.

P. Derfl se zeptal, na koho se mOZe obracet v pfipadé dotazfl ohledné névrhu rozpoétu. P. Cibulka
uvedl, 2e nejlépe na geséniho radm’ho, pod ktere’ho konkrétm’ poloika spadé. Pi Zidovské nabidla
zaslat p. Derflovi pFehled.
Daléi dotazy k rozpoétu nebyly, pFedseda FV ukonéil jedném’ FV.

Ukoly:
1. Pi Zidovské vyhotovi zégis E. 8 max. do 2 dm‘] od konéni FV a (:Ienové FV budou moci do 5
pracovm’ch dnfl zaslat pfipominky. Nésledné bude zépis zveFejnén na www.9raha8.cz.

Termin kona’ni daléiho FV je uterv 3.12.2019 v 15 h zasedaci mistnost GV.

PFedseda FV ZMC: Mgr. Martin Cibulka .............................................

Zapsala: lng. Iveta 2idovské .............................................


