Kontrolní výbor Zastupitelstva
Městské části Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle

Zápis o provedené kontrole
Předmět kontroly:
prověření skutečností uváděných v dopisu 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.

Kontrolu provedli:
členové Kontrolního výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle Jan Zágler a Vladimír Kozák
zahájení kontroly: 9.5.2018
Předložená dokumentace:
- nájemní smlouva o pronájmu pozemku pro sportovní využití z 9.5.2002 včetně
dodatku z 28.7.2003, mezi MČ Praha-Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle
- záznam starosty MČ Praha- Velká Chuchle pana Stanislava Fresla čj. 817/2018
z 4.5.2018
- dopis ředitele Fotbalové a sportovní akademie Praha 5 Alexandra Zbura z 1.5.2018
zastupitelům MČ Praha – Velká Chuchle
- smlouva o spolupráci sportovních oddílů SK Čechoslovan Chuchle z.s., Fotbalová a
Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. a Fotbalová Akademie Alexe Zbura,s.r.o.
- veřejnoprávní smlouva č. O 1252/2017 o poskytnutí dotace z 20.12.2017 mezi MČ
Praha – Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle
- veřejnoprávní smlouva č. DOT/64/01/005551/2017 z 9.3.2017 mezi Hlavním městem
Praha a SK Čechoslovan Chuchle,z.s., o poskytnutí účelové dotace-víceletého grantu
- veřejnoprávní smlouva č. O 1188/2016 o poskytnutí dotace z 21.12.2016 mezi MČ
Praha- Velká Chuchle a SK Čechoslovanem Chuchle
- písemnost Pražského fotbalového svazu „Grant MHMP 2017“ s harmonogramem jeho
vyúčtování pro klub SK Čechoslovan Chuchle
- předžalobní upomínka č. 4184023280 Pražských vodáren a kanalizací,a.s., evidovaná
na ÚMČ pod čj.MCVCH 909/2018 dne 22.5.2018
- výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze pro spolek SK
Čechoslovan Chuchle,z.s.
- sbírka listin SK Čechoslovan Chuchle,z.s.založených na MS ČR
- Zápis ze členské schůze SK Čechoslovan Chuchle z.s., z 11.11.2016
- dokumenty „Nařízení exekuce“ Obvodního soudu Praha 5 na povinnou osobu SK
Čechoslovan Chuchle, případy 132EX1856/17, 003EX9518/17, 115EX01015/17,
176EX00272/17 a 129EX7570/16
- dokumenty „Nařízení exekuce“ Obvodního soudu Praha 5 na povinnou osobu Jan
Šafář, případy 091EX02288/16, 139EX04048/16, 137EX22881/14, 030EX23941/13,
091EX10961/12, 167EX26909/11, 178EX561/11, 124EX11262/10, 206EX1073/11,
074EX09095/11, 074EX19453/10 a 067EX7153/07

-

písemnosti zaúčtování Dotace O 1252/2017 uložené na ÚMČ Praha-Velká Chuchle
písemnosti z účetnictví Fotbalové a sportovní Akademie Praha 5, z.ú. k platbě úhrady
pronájmu hřiště SK Čechoslovan Chuchle na rok 2018
fotodokumentace technického stavu hřiště SK Čechoslovan Chuchle
potvrzení České pošty o nepřevzetí doporučeného dopisu ÚMČ Praha- Velká Chuchle
z 16.4.2018 adresovanému spolku SK Čechoslovan Chuchle

Výsledky kontrolní činnosti
Dne 4.5.2018 osobně převzal starosta MČ Praha-Velká Chuchle pan Stanislav Fresl dopis
ředitele Fotbalové a Sportovní akademie Praha 5, z.ú., pana Alexandra Zbura z 1.5.2018,
adresovaný zastupitelům ZMČ Praha-Velká Chuchle. K převzetí došlo na ÚMČ Praha-Velká
Chuchle za účasti obou jmenovaných a dále pana Smoly, občana Velké Chuchle a zastupitele,
předsedy Kontrolního výboru ZMČ, pana Pořízka.
Na základě obsahu dopisu a sdělených doplňujících ústních informacích, požádal následně
pan starosta Fresl předsedu Kontrolního výboru pana Pořízka, o provedení kontroly
Kontrolním výborem ZMČ k:
a) dodržování ustanovení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pro sportovní využití ze
dne 9.5.2002 a dodatku z 28.7.2003, uzavřenou mezi MČ Praha-Velká Chuchle a SK
Čechoslovanem Chuchle
b) naplnění podmínek Veřejnoprávní smlouvy č. O 1252/2017 o poskytnutí dotace dle
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, mezi MČ Praha-Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle ze
dne 20.12.2018
Pro provedení kontroly byly shromážděny podklady, které jsou explicitně uvedeny v části
„předložená dokumentace“ a jsou přílohou této kontrolní zprávy.
Kontrola platby nájemného ve výši 1,-Kč/rok potvrdila, že bylo řádně zaplaceno. Za rok 2017
dne 15.12.2016 a za rok 2018 dne 11.1.2018.
k bodu a)
uvedená problematika byla již řešena v Zápise o provedené kontrole, který byl projednán na
zasedání Kontrolního výboru č.2/2016 a následně k tomu přijato usnesení ZMČ č.5/2016, bod
5/5.Kontrola plnění pak byla projednávaná na zasedáních ZMČ č.2/2017,bod 6.4. a
č.1/2018,bod 4.1.
Z citovaných dokumentů vyplývá současný stav, kdy doposud probíhají úkony spojené
s legalizací vlastnického vztahu k neregistrovanému objektu (šatny, restaurace) umístěnému na
pozemku MČ Praha-Velká Chuchle a pronajatému SK Čechoslovanu Chuchle.

Nájemce SK Čechoslovan Chuchle tak dlouhodobě porušuje podstatnou podmínku Nájemní
smlouvy, ujednanou v čl. III, odst. 5.
Provedená kontrola zjistila další zásadní nedostatky a neplnění různých ustanovení Nájemní
smlouvy Tyto skutečnosti zřejmě souvisejí s celkovou ekonomickou situací v Čechoslovanu
Chuchle,z.s.
1) spolek SK Čechoslovan Chuchle přestal komunikovat s ÚMČ Praha- Velká Chuchle a
nepřebírá od něj ani úřední doporučenou poštu. Toto je dokladováno vrácením
doporučeného dopisu č.RR12147565982 odesílateli ÚMČ Praha- Velká Chuchle,
Českou poštou z důvodu jeho nevyzvednutí v období 19.4 až 7.5.2018.
2) přiložená fotodokumentace již dlouhodobého stavu pronajatého pozemku hřiště,
umístěná společně s příslušnými komentáři na Facebocku (včetně sarkastického

vyjádření pana zastupitele Melichara), dokladuje skutečnost, že pozemek není
dlouhodobě řádně zabezpečen, je poničeno oplocení a v havarijním stavu je zároveň
objekt střídačky. Plot i střídačka jsou v demolovaném a nefunkčním stavu roztroušeny
až na veřejnou cyklostezku mimo pronajatý pozemek a ohrožují dlouhodobě
bezpečnost provozu na ní. Je zřejmé, že nájemce SK Čechoslovan Chuchle se nepodílí
na řádné údržbě a ochraně pronajatého pozemku. Obdobně lze pozorovat zhoršující se
kvalitu vlastního travnatého hřiště, včetně jeho zaplevelení.
3) dne 22.5.2018 obdržel ÚMČ Praha- Velká Chuchle (evidováno pod čj. MCVCH
0909/2018) předžalobní upomínku č. 4184023280 od společnosti Pražské vodovody a
kanalizace a.s., kdy je po Městské části požadováno uhrazení 91.495,- Kč na základě
neuhrazené faktury č.1742068007 z 20.6.2017 za vodné za období 21.6.2016 až
19.6.2017. Faktura byla vystavena na příjemce zdanitelného plnění v zastoupení
odběratele, tj. SK Čechoslovan Chuchle, který vlastním odběratelem je MČ PrahaVelká Chuchle (odběratelská smlouva z 2.9.2004). Příjemce faktury ji přes 1. a 2.
upomínku nezaplatil, dle vyjádření PVK a.s. absolutně nekomunikoval. Proto vlastní
předžalobní upomínka je již adresována vlastnímu smluvnímu odběrateli a pokud jím
nebude uhrazena, bude na MČ Praha- Velká Chuchle podána žaloba o zaplacení k
příslušnému soudu a to včetně příslušenství.
V uvedené faktuře je zároveň stanoven přehled plánovaných zálohových plateb pro
další roční období, které končí v polovině června 2018, kdy bude vystavena další
faktura. Její výše je předpokládána na cca 105.000,-Kč. Po celé toto roční období
Čechoslovan Chuchle neplní svou povinnost a neplatí předepsané zálohy, přesto i
nadále uskutečňuje odběr vody, ačkoli si musí být dobře vědom, že tento není schopen
zaplatit a odběr ve svém důsledku bude muset zaplatit MČ Praha- Velká Chuchle.
V praxi tak dojde k další vymáhané stotisícové částce po MČ Praha- Velká Chuchle.
Nájemce Čechoslovan Chuchle takto zcela zásadně porušuje čl.VII nájemní smlouvy
o
úhradě energií. Zároveň tak svým podvodným jednáním způsobil a způsobí škodu na
majetku MČ Praha-Velká Chuchle nejméně za 200.000,- Kč (do 22.5.2018 nebyla MČ
jakkoli informována o dlouhodobém neplacení za odběr vody).
4) podle v příloze konkrétně specifikovaných a doložených dokumentů „Nařízení
exekuce“ je v současné době Obvodním soudem pro Prahu 5 nařízeno proti
povinnému, kterým je SK Čechoslovan Chuchle,z.s., 5 exekucí, které v současnosti
včetně příslušenství dosahují celkové částky kolem 900.000,- Kč. Nesplacené závazky
a následně nařízené exekuce vznikly v období, kdy podle Výpisu ze spolkového
rejstříku vedeného Městským soudem Praha je předsedou výkonného výboru pan Jan
Šafář. Jeho trvalé bydliště je uváděno na adrese U skály 262/2,Praha5 Velká Chuchle,
tedy na Úřadě MČ Praha-Velká Chuchle.
5) obdobně jsou v příloze doloženy i další dokumenty „Nařízení exekuce“ vydané opět
OS Praha 5 v celkovém počtu 14 případů. V těchto případech je povinným sám
předseda z.s. Čechoslovan Chuchle Jan Šafář a jejich celková částka včetně
příslušenství je v současnosti kolem 1.200.000,-Kč.
6) poslední dohledatelná listina z veřejných zdrojů k činnosti Čechoslovanu Chuchle,z.s.
je uložena ve sbírce listin veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR. Jedná se
o Zápis ze členské schůze ze dne 11.11.2016. podle ní je zřejmé, že již v té době měl
spolek ekonomické problémy a tyto byly řešeny půjčkami, zadlužením a probíhala
soudní řízení. Od té doby nebyla do Sbírky listin založena žádná listina, tedy ani

výroční zprávy za roky 2016 a 2017. Nejsou dohledatelné nikde, včetně webových
stránek spolku, které jsou již dlouhodobě nefunkční a byly bez náhrady zrušeny.
Výroční zprávy nejsou k dispozici ani na ÚMČ Praha- Velká Chuchle. SK Čechoslovan
Chuchle, z.s. jako nájemce tak neplní čl. VIII nájemní smlouvy, podle kterého je
povinen je předkládat pronajímateli jednou za rok.
7) Nájemce, SK Čechoslovan Chuchle, uzavřel v srpnu 2016 „Smlouvu o spolupráci
sportovních oddílů“, se subjekty Fotbalová a sportovní akademie Praha 5 ,z.ú. a
Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. Uzavření smlouvy není v rozporu s vlastní
nájemní smlouvou mezi ním a MČ Praha- Velká Chuchle. Spolku SK Čechoslovan
Chuchle,z.s. přináší tato smlouva každoročně příjem 65.000,-Kč. Článek 11 této
smlouvy hovoří o 2 platbách po 32.500,- Kč (jaro, podzim) v běžném roce na základě
vystavené faktury. V rozporu s tímto ujednáním však již dne 19.1.2018 byla vystavena
SK Čechoslovanem Chuchle faktura č. 2018001 za „pronájem hrací plochy na rok
2018“ ve výši 65.000,-Kč. Ještě téhož dne byla v hotovosti do rukou předsedy Šafáře
předána v hotovosti částka 25.000,-Kč (doklad CP 18001). Dle bankovního výpisu
z Raiffeisen Bank č. 11076 (název Fotbalová a sportovní Akademie Praha 5) byla
zbylá částka ve výši 45.000,-Kč dne 27.1.2018 zaslána Čechoslovanu Chuchle z.s., na
č.ú. 5242766001/ 5500 (Raiffeisen Bank) s názvem účtu Jana Hamarová.
Je tak pravdou, že Čechoslovan za 2 roky spolupráce vyinkasoval od smluvních
partnerů částku 130.000,- Kč a to především za spotřebovanou vodu a elektřinu. Přesto
tyto peníze nepoužil na jejich úhradu, ale za vodu „převedl platbu“ na Městskou část.
Navíc je zapotřebí zaznamenat skutečnost, kdy podle vyjádření odborných pracovníků
ve fotbale, se pohybují platby za obdobné služby v obdobném rozsahu, přibližně ve
dvojnásobné výši. Proč silně zadlužený spolek SK Čechoslovan Chuchle se spokojí
s polovičním příjmem, není předmětem této zprávy.
Podrobnější popis této účetní transakce s důrazem na bankovní účet osoby Jany
Hamarové je uváděn v souvislosti prověřované finanční dotace poskytnuté
Čechoslovanu Chuchle, z.s. pro rok 2017 Městskou částí Praha- Velká Chuchle ve
výši 20.000,-Kč, která byla taktéž zaslána na stejný účet Jany Hamarové. Podrobněji
v části ad b).
k bodu b)
již více jak 2 roky nejsou k dispozici výroční zprávy spolku SK Čechoslovan Chuchle z.s.,
tedy ani jeho závěrečná roční účetnictví. Přesto lze k dotacím uvést následující skutečnosti.
SK Čechoslovan Chuchle z.s. má možnost čerpat pravidelně ze tří dotačních zdrojů,
v posledním období i však pro různá pochybení 2 nefungují.
1 )dne 9.3.2017 byla uzavřena mezi Hl. městem Prahou a SK Čechoslovan Chuchle
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace- víceletého grantu
č.DOT/64/01/005551/2017, podle které je Čechoslovanu poskytnuta dotace ve výši 600.000,Kč. A to po jednotlivých ročních částkách 200.000,- Kč v letech 2017, 2018 a 2019. Dotace je
poskytována pouze pro oblast provozních nákladů, především na úhradu elektřiny a vodného.
Skutečná výše provozních nákladů není k dohledání, ale podle vyjádření odborných
pracovníků by se mohlo jednat o podstatnou částku k zajištění ročního provozu.
Pro další část kontrolní zprávy je podstatné zaznamenání skutečnosti, kdy dotace je převáděna
poskytovatelem Hlavním městem Prahou na účet příjemce, SK Čechoslovan Chuchle, č.
4098840339/0800 u České spořitelny.
Osobní návštěvou příslušného odboru Magistrátu bylo zjištěno, že pro rok 2017 obdržel z.s.
Čechoslovan Chuchle dotaci ve výši 200.000,-Kč. Tuto měl vyúčtovat do 31.1.2018. Ve

skutečnosti bylo jeho vyúčtování provedeno pouze za elektřinu (PVK nebylo předloženo) a
poskytovatelem nebylo uznáno a bylo vyhodnoceno jako nedostatečné a vráceno k doplnění,
s termínem do 25.5.2018 (neúplné úhrady, platby v hotovosti místo ze smluvně daného účtu a
platby z cizích osobních účtů). Termín nebyl dodržen a vyúčtování nebylo předloženo. Z toho
důvodu bylo sděleno, že Čechoslovan Chuchle neobdrží dotaci na rok 2018 a dotace za rok
2017 bude požadována k vrácení v plné výši 200.000,- Kč.
2)veškeré pražské fotbalové spolky, členové Pražského fotbalového svazu (PFS), jsou
zapojeny do pravidelných ročních dotačních programů „Grant MHMP“. V roce 2017 bylo
číslo grantu DOT/64/01/005853/2017, avšak SK Čechoslovan Chuchle, z.s., grant nemohl
využít, neboť doposud po 2 roky nedodal přes urgence z PFS vyúčtování posledního mu
poskytnutého grantu.
3)dne 20.12.2017 byla uzavřena mezi MČ Praha- Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle
z.s., Veřejnoprávní smlouva č. O 1252/2017, o poskytnutí dotace dle zák. č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle které byla
poskytnuta příjemci, SK Čechoslovan Chuchle z.s., dotace v částce 20.000,- Kč na „pořízení
trenérských pomůcek, sportovního vybavení pro hráče mladší a starší přípravky v roce 2017“.
Zjištění provedené kontroly:
a) poskytovatel MČ Praha- Velká Chuchle převedl částku 20.000,- Kč na příjemcem
smluvně deklarovaný účet spolku č.ú. 5242766001/ 5500 (Raiffeisen Bank).Tento účet
je deklarován v čl. 1 jako identifikační údaj smluvní strany, tak v čl.2 odst.2, kde je
deklarován jako „účet příjemce“.
Jak je zřejmé z této zprávy (viz bod a), bylo zadokumentováno, že se jedná o účet
nikoli s názvem Čechoslovan Chuchle, ale s názvem na osobu Jana Hamarová.
Banka a číslo účtu jsou tedy jiné, než účet, na který si Čechoslovan Chuchle,
v zastoupení předsedy pana Šafáře, nechal převést dotaci od Hlavního města Prahy.
Současně jde o účet, na který byla převedena obdržená částka 40.000,- Kč z celkové
částky 65.000,- Kč, fakturované za pronájem hřiště v roce 2018 Fotbalové akademii.
Přesto v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 12.12.2017 předseda SK Čechoslovanu
Chuchle pan Jan Šafář jednoznačně uvádí tento účet jako „číslo účtu sportovního
klubu“.
Provedenou kontrolou dřívějších obdobných Veřejnoprávních smluv mezi MČ PrahaVelká Chuchle a SK Čechoslovanem Chuchle bylo zjištěno, že na všech předchozích
bylo uváděno číslo účtu sportovního klubu Čechoslovanu Chuchle 4098840339/0800
(tedy stejného, na který je doposud zasílána dotace Hlavního města Prahy – viz odst.
3). Skutečnost je ve zprávě doložena předchozí Veřejnoprávní smlouvou č. O
1188/2016 z 21.12.2016.
Nabízí se otázka, zda tyto rozdílné bankovní účty nesouvisí s celkovou ekonomickou
situací spolku i jeho předsedy a s nařízenými exekucemi.
Poskytnutí nepravdivých údajů příjemcem dotace a převedení dotace na soukromý
účet, je zpochybněna platnost celé Veřejnoprávní smlouvy i oprávněnost vyplacení
dotace. Zároveň je důvodné podezření, že mohlo dojít k trestné činnosti
formou dotačního podvodu.
b) předseda spolku SK Čechoslovan Chuchle pan Šafář předložil ve smyslu čl.4, odst.1
dne 12.2.2018 vyúčtování dotace. Byly předloženy 1 faktura a 1 výdejka ze skladu a

k nim přiřazeny pokladní stvrzenky na platby v hotovosti firmy SportFotbal s.r.o., na
celkovou částku 20.826,-Kč. Na výdejce ze skladu č. 1736201946 bylo mj. uvedeno
zakoupené zboží: kopačky č.9 Mundial team v ceně 2.379,-Kč a kopačky č.6 Nike
v ceně 3.442,50 Kč. Je zjevné, že toto zboží nelze využít pro předmět smlouvy
poskytnutí dotace, jak je uvedeno v článku 2, odst.1, tj. na pořízení trenérských
pomůcek a sportovního vybavení pro hráče mladší a starší přípravky.
Byl porušen čl. 2 odst.1 Veřejnoprávní smlouvy, kdy bylo příjemcem dotace
nárokováno a získáno neoprávněné proplacení ve výši 5.821,50 Kč , což představuje
29 % z poskytnuté dotace.
c) v žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 ze dne 12.12.2017 uvádí předseda
Čechoslovanu Chuchle pan Šafář, že partnerská podpora od Městské části je uvedena
na webových stránkách Čechoslovanu. Tento fakt je však vědomě mylný a zavádějící,
neboť v té době (a až do současnosti) již byly stránky zrušeny – pravděpodobně pro
neplacení poplatků.
Při osobním jednání na Pražském fotbalovém svazu (PFS) byly získány informace, že SK
Čechoslovan Chuchle dluží Fotbalové asociaci ČR (FAČR) částku 9.000,- Kč, kterou přes
upomínky nezaplatil. Dle fotbalových řádů, pokud tak neučiní do 1.6.2018, nebude žádné
družstvo Čechoslovanu přijato do soutěží. Pak všichni aktivní hráči mají možnost bez náhrady
přejít do jiných klubů. A to i za předpokladu, kdyby Čechoslovan Chuchle přihlásil družstva
do soutěže, což je termínováno 31.5.2018. Do 24.5.2018 však Čechoslovan Chuchle
nepřihlásil do soutěže žádné družstvo. Skutečný stav bude po domluvě telefonicky ověřen
4.6.2018.
Závěr:
nájemní smlouva z roku 2002 byla vytvořena v době, kdy byl ekonomicky SK Čechoslovan
Chuchle stabilní a plnil funkci sportovního vyžití především občanů a mládeže obou Chuchlí.
Tomu byly postaveny i finanční podmínky poskytované MČ Praha- Velká Chuchle, včetně
postavení nájemní smlouvy a dotací.
Bohužel cca před 4 lety došlo k podstatným změnám ve vedení klubu a tyto změny byly
dovršeny při transformaci klubů na spolky, včetně SK Čechoslovanu Chuchle. V něm došlo
v posledních cca 2 letech ke změně ekonomických vztahů a podmínek obecně. I když
účetnictví spolku je nedostupné, z veřejně dostupných podkladů, které jsou uváděny v této
zprávě, je zřejmé, že spolek ztratil značnou část členstva, došlo k omezení sportovní činnosti a
k silnému zadlužení a nesplácení závazků. Dle zde uváděných podkladů se jedná o závazky ve
výši cca 1.500.000,- Kč. Dotace byly vesměs poskytovateli zastaveny a jiné podstatné příjmy
spolek nemá, takže je předpoklad dalšího zvyšování dluhů či opatřování si prostředků i
nekalou činností. I sám předseda spolku má soudní exekuce na svoji osobu ve výši cca
1.200.000,- Kč, nikde se fakticky nezdržuje a trvalé bydliště má hlášeno na adrese Městské
části Praha- Velká Chuchle.
Návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 78,odst.7 zák.č.131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze).
Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle přijat 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 prodlouhodobé 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
Praha- Velká Chuchle

Jan Zágler - člen kontrolního výboru

Vladimír Kozák – člen kontrolního výboru

Doložka
Zápis z kontroly byl projednán na Zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle č.
2/2018 dne 28.5. 2018 pod bodem 1 a byl schválen. Bude předložen k projednání
Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle.
Robert Pořízek
předseda kontrolního výboru

