
Návrh ze dne 23.8.2019 
 
Body smlouvy o finančním vypořádání stavby nového zázemí SK Dolní Měcholupy 
 
V rámci zdárného dokončení stavby nového zázemí SK Dolní Měcholupy se strany dohodly, že MČ 
převezme rozestavěnou budovu včetně pozemku komunikace a stavbu dokončí. Výhody tohoto řešení 
jsou: 

1. Vyřešena záruka pro krytí investičních prostředků z rozpočtu MČ 
2. Možnost investovat finance do celé budovy a dalších nutných staveb (komunikace, 

oplocení,…) z obecního rozpočtu. 
3. Možnost ihned žádat dotace či půjčky na majetek MČ od MHMP. 
4. Vyřešení pochybností ohledně ponechání dotačních titulů získaných pro SK. 
5. Možnost svobodně nakládat s budovou (např. pronajmout restauraci) a získat tak částečný 

zdroj příjmů ke krytí provozních nákladů. 
6. SK nadále vlastní hřiště a přilehlé pozemky, tudíž může žádat o dotace na provoz atd. 

 
 
Podmínky smlouvy za MČ : 
 

1. Oddělení části pozemku 572/1 o výměře cca 917 m2 pod komunikací a budovou geometrickým 
plánem. 

 
 
 

2. Pozemky 571,572/2 a odělená část pozemku 572/1  budou převedeny na MČ. 
3. Bude vyřešena odpovědnost SK za ztrátu dotačních titulů (MČ maximálně odkoupí 

rozestavěnou budovu a pozemek s komunikací za cenu dle znaleckého posudku) Peníze budou 
uloženy do notářské úschovy a uvolněny pouze na vrácení již prostavěných peněz z dotačních 
titulů. Pokud to bude možné, bude MČ umožněno cenu splatit postupně ve splátkách (ideálně 
až po dostavbě budovy). 

4. Bude proveden odhad ceny nemovitosti a doložen znaleckým posudkem. V posudku bude 
odečtena hodnota investice MČ a pozemek darovaný darovací smlouvou. 

5. Projekt, stavební povolení, pozemek i rozestavěná budova budou převedeny na MČ dříve, než 
bude pokračováno ve stavbě. 



6. Pokud bude pokračováno ve stavbě s nynějším dodavatelem, pak bude uzavřen dodatek ke 
smlouvě zohledňující již provedené i nové vícepráce dle změnových listů. 

7. Pokračováno ve stavbě bude až po:  
a. úpravě projektu pro potřeby MČ 
b. vypracování kompletního projektu obsahujícího i konkrétní vybavení prostor 
c. získání stavebního povolení na upravený projekt včetně venkovní komunikace a 

VO  (ohlášení a územního souhlasu na komunikaci). 
d. vyčíslení celkových nákladů včetně projektových prací, koordinace projektu, TDI…... 
e. posouzení míry víceprací dle zákona o zadávání veřejných zakázek a případném 

vypsání nového VŘ na upravený projekt 
f. stanovení reálného termínu dokončení 
g. oficiálním prodloužení termínů vyplývajících ze stávajících dotací a půjček MČ a SK. 
h. Stanovení etapizace financování a zajištění financování na jednotlivé etapy 
i. sestavení nového týmu na vedení celé akce 

 
Podmínky smlouvy za SK DM : 
 

1. Pro SK Dolní Měcholupy budou v budově vyčleněny k užívání prostory šaten v 1.NP (místnosti 
č. 1.29 – 1.44) na dobu neurčitou za symbolické nájemné. 

2. Prostory šaten v 1.NP budou zprovozněny prioritně. 
3. Sdílené užívání sálu, horních šaten a klubovny pro potřeby SK na dobu neurčitou za 

symbolické nájemné. 
 
 
Dne 23.8.2019 
 
Za MČ Praha – Dolní Měcholupy  Mgr. A. Jiří Jindřich - starosta 
 
 


