
Zápis č. 20 Zápis č. 2/2021
l on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 23.2.202 l

z 20. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizaci) konaného
dne 28. ledna 2021 v 16:00 - on-line

Účastníci: p. Mgr Martin Roubíček. p. Ing Tomáš Hřebík. PhD„
p. Michal Novák. MBA. p. Bc. Tomáš Slabihoudek, p. Mgr. Tomáš Hnyk, p. Mgr.
et Mgr. Tomáš Němeček. p. Jih Vítek. p. Bc. Martin Jedlička. p. Radomír Nepil.
pí Eva Hrudová.
dle prezenční lístiny

host: Ing Bc. Jiri Eliáš. MBA. vedoucí OSM

Omluveni: p. Ondrej Gros. p. Michal Fišer. MBA. Mgr. Hana Novotná

11) Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč vedeného
za nebytový prostor na k. ú. Karlín, Praha 8.

Usnesení: majetková komise doporučuje předložit odpis nedobytného dluhu
do FV ZMČ, RMČ a ZMČ Praha 8;
Hlasování: pro: IO

proti: O
zdržel se: O

Přítomni cleriove: Mgr Martin Cibulka
Bc Tomáš Bína
Mgr. Jiří Derfl
Alice Hamalová
Mgr. Tomáš Pavlů, BD
Tomáš Slabihoudek
Bc. Michal Švarc

Nepřítomní členové: Michal Fišer, MBA
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

Tajemnice: Ing. Iveta Židovská
Mgr. Blanka Polnická

2. • d p i s n e d o b yt n ý c h p o h l e d á v e k o• í š b 

P. Cibulka představil materiál týkající se odpisů.

Q1 Pan Z. - návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,- Kč
Usnesení o zastavení exekuce nabylo právní moci dne 16.2.2008 a promlčení soudně
nevymáhané zbylé části dluhu.

í t a n o v i s k u éTV FV doporučuje souhlasit s návrhy na dopis nedobytného dluhu v plné výši.
PRO 5 (pí Hamalová) - PROTI O - ZDRŽELI SE 2
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3. ukládá

Městská část Praha 8

86. Rada městské části
ze dne 31.03.2021

USNESENÍ 
č. Usn RMC 0119/2021

k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530•002,00•Kč,
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k•nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8

Rada městské části

1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému
prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8,

3.1 předložit návrh odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení
k-projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8,
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 02.06.2021
3.2 zajistit, po schválení odpisu nedobytného dluhu Zastupitelstvem městské části
Praha 8, úkony nezbytné k realizaci 2. části tohoto usnesení, vč. pokynu k odpisudluhu.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš
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Starosta M~~tha 8

Termín: 31.08.2021
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M,gr. Tomáš Ta~ranskJí

m1stostarosta MC Praha 8

2. souhlasí
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek .( + ekonomika
městských organizací) ze dne 28. ledna 2021 a finančního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 8 ze dne 23. února 2021)

s odpisem nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč (slovy: Pět set třicet tisíc dvě
Koruny české) vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému
prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8, z duvodu uvedených v "Důvodové zprávě", která není
součásti tohoto usnesení,


