
Zápis č. 1/2017

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 30. ledna 2017

Přítomní členové: Ing. Et Ing. E. Vejchodská, Ph.O
Mgr. J. Petelík
T. Slabihoudek
Mgr. Tomáš Pavlů
Mgr. Vít Céza
Doc. Ing. B. Garlík, CSc.
M. Fišer, MBA
Ing. I. ŽidovskáTajemnice:

Jednání zahájila a řídila předsedkyně E. Vejchodská.

1. Postoupení pohledávky (nájem+ úroky)

Na odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 se obrátila prostřednictvím e-mailu
společnost ENREDA a.s., se sídlem Sochorova 3226/40, Brno, PSČ 616 00 se žádostí 
o postoupení pohledávky za dlužníkem Ing. Tichákem. Městská část Praha 8 má za dlužníkem
pohledávku vzniklou z titulu dlužného nájemného, a to za období říjen 2008, leden, duben,
srpen až říjen a prosinec 2009, leden až prosinec 2010 a leden až březen 2011, dále z titulu
nezaplacení vyúčtování služeb za roky 2008, 2009 a 2011 a dále z titulu přiznaných nákladů
řízení v soudním a exekučním řízení.
Diskuze se týkala otázek postoupení pohledávky, důvodů, proč nebyla pohledávka vymožena.

Usnesení: FV doporučuje ZMČ materiál schválit.
Hlasováno: pro 6 - proti O - zdržel se 1
Návrh byl přijat

2. Návrh rozpočtu 2017

Diskuze k návrhu rozpočtu. I.Židovská představila všechny změny materiálu přijaté na RMČ
dne 30. 1. 2017. Nárůst provozních výdajů u ICT oddělení vyplývá ze zasmluvněných vztahů,
které v krátkodobém horizontu nemůže MČ ovlivnit. Byla diskutována otázka celkové výše
provozních výdajů, výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti, kterými MČ
dlouhodobě dotuje svůj provoz. Dále byly diskutovány možné dopady Centra Palmovka na
finance MČ. Dotazy se dále týkaly jednotlivých příjmů a výdajů MČ.

Usnesení: FV doporučuje ZMČ návrh rozpočtu přijatý v RMČ schválit.
Hlasováno: pro 4 - proti 1 - zdržel se 2
Návrh byl přijat



3. Různé
Diskuze k zadání nezávislé odborné analýzy možnosti modernizace kamerového systému
v rámci MČ, předpokládaná cena 750 tis. Kč. B. Garlík nabídl odbornou pomoc v této věci.
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Iveta Židovská

Tajemnice

,/ 
Eliška Vejchodská

Předsedkyně FV ZMé

Zapsala: I.Židovská


