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

DODATEK

K Zápisu o provedené kontrole
Předmět kontroly:
doplnění provedené kontroly na základě nových skutečností získaných po ukončení původní
kontrolní zprávy o 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. a 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 MPČ Praha-Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle, IČ
00553361, Strakonická 418, 159 00 raha 5 – Velká Chuchle.
Konkrétně ke vzniku a oprávněnosti uzavření ručitelského závazku ve prospěch
Čechoslovanu Chuchle.

Kontrolu provedli:
členové Kontrolního výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle Jan Zágler a Vladimír Kozák
zahájení dodatku kontroly: 20.6.2018
Předložená dokumentace:
-dopis od Pražské vodárny a kanalizace a.s., z 12.6.2018, na ÚMČ Praha- Velká Chuchle evidovaný pod
čj. MCVCH 01055/2018
-Smlouva o dodávce vody č.30300280,na ÚMČ Praha- Velká Chuchle evidovaná pod č. O/887/2013,
čj. MCVCH 01259/2013 ze dne 23.5.2013
-dodatek ke Smlouvě o dodávce vody č.30300280 ze dne 19.4.2013, na ÚMČ Praha- Velká Chuchle
evidovaný po č. O/887/2013/D1/2013, čj. MCVCH 01260/2013 ze dne 23.5.2018
Výsledky kontrolní činnosti
dne 18.6.2018 projednalo zastupitelstvo MČ Praha- Velká Chuchle na svém zasedání č.6/2018
(mimořádné) Zápis ze zasedání kontrolního výboru ZMČ č. 2/2018 z 28.5.2018 a Zápis o provedené
kontrole výše uvedených předmětů kontroly, který byl na tomto zasedání schválen. K tomuto přijalo
ZMČ svá usnesení – viz Zápis z jednání zastupitelstva č.6/2018. V období mezi 28.5.2018, kdy byl zápis

o kontrole schválen Kontrolním výborem, a 18.6.2018, kdy byl projednán zastupitelstvem MČ, byly
v dané věci doloženy další písemné dokumenty. Z toho důvodu je pořizován tento Dodatek k zápisu o
kontrole.
Získané dokumenty se vztahují k neplacení faktur za vodné oprávněnou osobou, tj. Čechoslovanem
Chuchle, a přenesenou povinností je na základě ručitelského závazku uhradit Městskou částí Praha –
Velká Chuchle.
Z výše uváděné Smlouvy a jejího Dodatku vyplývá, že od května 2013 dochází k dodávkám vody
Oprávněnému Čechoslovanu Chuchle prostřednictvím Odběratele, Městské části Praha – Velká
Chuchle. Dodavatelem vody, tedy smluvním provozovatelem jsou Pražské vodovody a kanalizace a.s.
V rámci smluvního ujednání Odběratel (MČ Praha-Velká Chuchle) v bodě 6. Dodatku přijal k
Provozovateli (PVK a.s.) ručitelský závazek, citace: „Odběratel se tímto zavazuje Provozovateli, že
zcela uspokojí jakoukoli pohledávku za Oprávněnou osobou vzniklou ze Smlouvy o dodávce vody,
ve znění tohoto dodatku, jestliže tuto pohledávku neuspokojí řádně a včas Oprávněná osoba a
provozovatel tento ručitelský závazek Odběratele přijímá“.
Od června roku 2016 však Oprávněný za odebíranou vodu neplatí a nereflektuje na faktury a
následné upomínky. Na základě toho přistoupil Provozovatel k využití ustanovení o ručitelském
závazku Městské části Praha- Velká Chuchle a požaduje pod možnou exekucí předžalobní upomínkou
č.4184023280 úhradu ve výši 91 495,- Kč po MČ Praha- Velká Chuchle. Jedná se o úhradu odběru
vody do června 2017 fakturou splatnou do 7.7.2017. Nyní je k 25.6.2018 splatná další faktura ve výši
52 917,- Kč za období odběru vody červen 2017 až únor 2018. Tedy do doby kdy došlo ze strany
Provozovatele k realizaci přerušení dodávky vody.
Přes přerušení dodávky vody ze strany PVK,a.s. však Čechoslovan Chuchle provádí pravděpodobně až
do současnosti černý odběr vody. Případný výpočet černého odběru a pokuty půjde opět za
ručitelem, tj. Městskou část Praha- Velká Chuchle. Lze tedy předpokládat, že nakonec uplatněná
částka včetně penále, pokut a případných soudních výloh bude kolem 200 000,- Kč.
Výše citovanou Smlouvu včetně jejího dodatku uzavřel jménem Městské části Praha- Velká Chuchle
tehdejší starosta a současný zastupitel pan Mgr. Martin Melichar. Učinil tak bez vědomí Zastupitelstva
Městské části Praha- Velká Chuchle, což je doložitelné absencí jakéhokoli Usnesení zastupitelstva.
Jednal tak v rozporu s ustanovením Zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, kde v § 89, odst.2
je taxativně vymezeno, co je vyhrazeno v rozhodování Zastupitelstvu MČ. Citace: „Zastupitelstvu
městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních, pokud jsou městským částem
zákonem nebo Statutem svěřeny: a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky o
převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o
společnosti26) orgány městské části“.

Nezajistil zároveň opatření k ochraně majetku Městské části v případě naplnění povinnosti za
ručitelský závazek. Například dodatkem k Nájemní smlouvě na pronájem hřiště (složením
kauce pro případ neplacení, okamžitou či jinak lhůtovanou výpovědí Nájemní smlouvy
apod.). Takto nemohli postupovat ani zastupitelé, neboť o existenci uzavření Smlouvy a jejího
Dodatku nevěděli.

Závěr:

bývalý starosta a současný zastupitel MČ Praha- Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar
v rozporu se zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 89,odst.2, uzavřel bez
vědomí a rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha- Velká Chuchle ručitelský závazek ve prospěch
jiného subjektu (Čechoslovan Chuchle). Tento následně nesplnil a neplní své finanční závazky
a v důsledku uzavřeného ručitelského závazku je nyní za něho bude pod hrozbou exekuce na
majetek nucena uhradit Městská část . Řádově se jedná o stotisícové částky.

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:
1)schválit Dodatek k Zápisu o provedení kontroly spolupráce s Čechoslovanem Chuchle z.s.
2)rozhodnout usnesením, zda dodatečně legalizuje právní jednání bývalého starosty a současného
zastupitele pana Mgr. Martina Melichara a o způsobu likvidace vzniklé škody

Jan Zágler - člen kontrolního výboru

Vladimír Kozák – člen kontrolního výboru

Doložka
Dodatek Zápisu z kontroly byl projednán na Zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle č.
3/2018 dne 22.6.2018 a byl schválen. Bude předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Velká
Chuchle.

Robert Pořízek
předseda kontrolního výboru

Zápis č. 3/2018
zjednání kontrolního výboru (KV), konaného dne 22.6.2018 od 8,00 hod. na ÚMČ PrahaVelká Chuchle
Přítomni: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler,
Omluveni: Petra Škodová, Zdenka Děrdová
Zapisovatelka: Pavla Kozáková
Program:
seznámení s výsledky provedené kontroly v rozsahu Dodatku k provedené kontrole
k problematice spolupráce s Čechoslovanem Chuchle, projednané Zastupitelstvem MČ na
6.zasedání (mimořádném) dne 18.6.2018, kterou provedli pánové Jan Zágler a Vladimír
Kozák. Jejímž předmětem bylo:
doplnění kontroly o nové skutečnosti, získané po ukončení původní kontrolní zprávy.
Konkrétně ke vzniku a oprávněnosti uzavření ručitelského závazku ve prospěch
Čechoslovanu Chuchle.
Přítomní se vyjadřovali k obsahu předloženého Dodatku k Zápisu o provedené kontrole a
v závěru s jeho obsahem vyjádřili souhlas.
Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha- Velká Chuchle:
1) schválit Dodatek k Zápisu o provedení kontroly spolupráce s Čechoslovanem Chuchle, z.s.
2) rozhodnout usnesením, zda dodatečně zlegalizuje právní jednání bývalého starosty a
současného zastupitele pana Mgr. Martina Melichara a o způsobu likvidace případně vzniklé
škody ( uhrazením ručitelského závazku).
3) do termínu dalšího zasedání ZMČ prověřit zaplacení dlužných částek za odběr vody .
Hlasování
Pro: 3 – Pořízek, Kozák, Zágler
Proti: 0
Zdržel se: 0
KV pověřuje předsedu KV pana Pořízka k jejímu předložení na nejbližším zasedání ZMČ Praha- Velká
Chuchle k projednání.
Robert Pořízek
předseda kontrolního výboru
Zapsala: Kozáková

