Zápis č. 2/2018
z jednání kontrolního výboru (KV), konaného dne 28.5.2018 od 15.00 hodin.

Přítomni: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler, Petra Škodová
Omluveni: Zdeňka Děrdová,
zapisovatelka - Jana Černá
Program:
1. Seznámení s výsledky o provedené kontrole, kterou provedli pan Vladimír Kozák s Janem
Záglerem, jejímž předmětem bylo:
prověření skutečností uváděných v dopise ředitele Fotbalové a Sportovní akademie Praha 5
Alexandra Zbura z 1.5.2018, adresovaného zastupitelům MČ Praha-Velká Chuchle – spravování
sportovního areálu Velká Chuchle sportovním spolkem SK Čechoslovan Chuchle, z.s..
Kontrola plnění Veřejnoprávní smlouvy č.O 1252/2017 o poskytnutí dotace dle zák. č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne
20.12.2017, mezi MČ Praha-Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle, IČ 00553361,
Strakonická 418, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle.
Jelikož dokumentace, z níž kontrola vycházela je velice obsáhlá, byla uložena u tajemnice KV
paní Černé k případnému nahlédnutí.
K bodu 1
- předseda KV pan Pořízek před projednáním jednotlivých bodů zápisu o provedené kontrole se
dotázal přítomných, zda u někoho nedojde ke střetu zájmu – nikdo se nepřihlásil
- rovněž upozornil na povinnost mlčenlivosti přítomných ohledně závěrů z tohoto jednání
- dále s přítomnými prošel jednotlivé body zápisu o provedené kontrole (viz příloha č. 1 zápisu
č. 2/2018 ), z nichž vyplynulo, že nájemce SK Čechoslovan Chuchle neplní a porušuje některá
ustanovení nájemní smlouvy (viz příloha )
o

o
o

o

-

dotace získané od MČ Velká Chuchle nejsou používány tak, jak by měly být - již více než 2
roky nejsou k dispozici výroční zprávy SK Čechoslovanu Chuchle, tedy ani závěrečné roční
účetnictví
Obvodním soudem proti povinnému SK Čechoslovanu Chuchle z důvodu neuhrazení faktur
PVK a.s. za vodné a stočné došlo k nařízení exekuce – viz bod 3)
dále zápis z provedené kontroly rovněž upozorňuje na řadu exekucí proti povinnému SK
Čechoslovanu Chuchle – viz bod 4) a dále proti povinnému předsedovi SK Čechoslovanu viz bod 5)
SK Čechoslovan je zadlužený – KV Zastupitelstvu navrhne projednání odstoupení od
nájemní smlouvy (bod č. 5 návrhů opatření Zápisu o provedené kontrole) a podle
Veřejnoprávní smlouvy k vrácení dotace 20.000,- v plné výši (bod č. 2 návrhu opatření Zápisu
o provedené kontrole)

Pí Škodová zpochybňuje celou zprávu o provedené kontrole, je podle ní nevěrohodná

Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle přijmout usnesení:
1) schválit Zprávu kontrolního výboru ZMČ Praha- Velká Chuchle
2) vyzvat SK Čechoslovan Chuchle z.s., příjemce dotace 20.000,- Kč podle Veřejnoprávní
smlouvy č. O 1232/2017, k jejímu vrácení v plné výši z důvodu závažných porušení
ujednaných podmínek
3) vyzvat SK Čechoslovan Chuchle z.s. k okamžité úhradě faktury č.1742068007 vystavenou
PVK a.s. za vodné ve výši 91.795,- Kč. V případě neuhrazení se chovat jako řádný hospodář a
znemožnit další odběr vody spolku SK Čechoslovanu Chuchle a zamezit tak prohlubování
vzniklé škody. V případě uhrazení předžalobní upomínky č. 4184023280 či následného
případného soudního rozhodnutí, vymáhat vzniklou škodu v plné výši po SK Čechoslovanu
Chuchle z.s.
4) obdobně postupovat v případě vydání faktury za vodné v období červen 2017 až červen 2018
5) odstoupit od Nájemní smlouvy ze dne 8.5.2002 včetně dodatku č.1 z 28.7.23003 o pronájmu
pozemku uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha- Velká Chuchle a nájemcem SK
Čechoslovan Chuchle pro dlouhodobé porušení čl. III, odst. 1, odst. 5 a odst.6.dále článku VII
a VIII.
6) vypracovat a podat trestní oznámení proti subjektům, které svým jednáním způsobily škodu
Městské části Praha- Velká Chuchle, nebo se o to pokusily
7) k zajištění právní kvality realizace bodů 5 a 6 přizvat právní kancelář
8) dokončit vyřešení vlastnického vztahu objektu šaten
9) následně zajistit využití sportovního fotbalového areálu s aspektem na obyvatele MČ PrahaVelká Chuchle
Hlasování
Pro : 3 (Pořízek, Kozák, Zágler)
Proti : 1 (Škodová)
-

KV s předloženou zprávou souhlasí a pověřuje předsedu KV p. Pořízka k jejímu
předložení na nejbližším zasedání ZMČ Praha – Velká Chuchle k projednání.

Robert Pořízek
předseda kontrolního výboru

Zapsala : Černá

