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USNESENÍ č. 219/18/ZMČ 
 

k Výstavbě sportovní haly – schválení spoluúčasti 
 
 
I. bere na vědomí 
výsledek dotačního řízení a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace – jednoletého grantu č.DOT/64/01/006212/2018 mezi Hlavním městem Prahou 
a SK Ďáblice z.s., jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 
15 000 000,- Kč na realizaci projektu „Sportovní areál SK Ďáblice, Kokořínská 400/34, 
Praha-Ďáblice – výstavba multifunkční haly“. 
 
II. schvaluje 
spoluúčast ve výši 5 100 000,- Kč pro společnost SK Ďáblice z.s., se sídlem 
Kokořínská 400/34, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 00550574 jako účelově vázanou na 
výstavbu sportovní haly a jejího zázemí, tj. popř. parkovacích ploch, dopravní 
obslužnosti a terénních úprav v nejbližším okolí, a podléhá finančnímu vyúčtování 
s MČ k 31.7.2019. V případě nevyužitých prostředků (nižší cena v rámci výběrového 
řízení) se bude v rámci finančního vypořádání vracet na účet MČ. 
 
III. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci se 
společností SK Ďáblice z.s., se sídlem Kokořínská 400/34, Ďáblice, 182 00 Praha 8, 
IČ: 00550574, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 5 100 000,- Kč, 
která je veřejnou finanční podporou poskytnutou z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice za 
účelem realizace projektu stavby víceúčelové haly a šaten na pozemcích parc.č. 
1729/527 a 1731/6 v k.ú. Ďáblice, která bude po době udržitelnosti (11 let) převedena 
bezúplatně do majetku MČ Praha-Ďáblice. 
 
IV. schvaluje 
po uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci a 
zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby se společností SK Ďáblice 
z.s., se sídlem Kokořínská 400/34, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 00550574, jejímž 
předmětem je právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu 
(specifikovaná ve smlouvě). Právo stavby se zřizuje bezúplatně jako dočasné na dobu 
určitou do konce roku 2029 (nejsou dotčena ustanovení nájemní smlouvy 11.11.2015). 
 
 
 

 



 

V. pověřuje  
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace a další 
spolupráci a Smlouvy o zřízení práva stavby se společností SK Ďáblice z.s., se sídlem 
Kokořínská 400/34, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 00550574. 
 
  
 
  
 
 
 
   
 
     Ing. Mgr. Martin Tumpach                       Ing. Miloš Růžička  
            zástupce starosty               starosta  
 
 
 
 
 


