
llillillll!ĺ lilllil il llllilllil llil]llilllililllil]illllil llilMC05X01S4D59

MEMORANDUM
o společ né m postupu při řeš ení  situace spojené  s nedostatkem

ledových ploch vzniklé  v souvislosti s ukonč ení m zimní ho provozu ZS

Nikolajka

(dále také ,,Memorandum"|

1. Městská č ást Praha 5

lČ o:ooosgo:r

se sí dlem náměstí  L4. ŕ í jna 738Ll4, Praha 5, Smí chov

zastoupena na základě plné  moci MgA. Davidem Duš kem, radní m

(dále jen ,,Mč  Praha 5")

a

2. Fermstav a.s.

lČ o zaz 24 574

se sí dlem Praha 1, Petrské  náměstí  7785/2, Psč  11ooo

' zastoupen: lng. Slavomí rem Pavlí č kem, předsedou představenstva

(dále jen ,,lnvestor")

3. HC Smí chov 1913 z. s.,

lČ o: ąssąggro

se sí dlem Kaplická 84L/L4, Praha 4-Podolí

zastoupen Mgr. Michalem Gandalovič em, předsedou výboru

(dále také  ,,HC Smí chov")

a

4. Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s.

lĆo: ągozaggz

se sí dlem U Nikolajky 22L4/28, Smí chov, 150 00 Praha

zastoupen Michaelou Kaňákovou, předsedkyní

(dále také ,,Krasobruslařský klub")

(společ ně jsou výš e uvedené  subjekty nazývány "Signatóři")

uzaví rají  uvedené ho dne, měsí ce a roku ní ž e uvedené  Memorandum, č í mž  deklarují  společ nou vů li vš ech

Signatářů  k budoucí mu postupu tak, jak je ní ž e uvedeno:



1 č ńruex - PREAMBUIE

Vzhledem k vlastní ky nedávno avizované mu ukonč ení  provozu zimní ho stadionu
Nikolajka, které  ohrož uje mimo jiné  mož nost sportovní ho vyž ití  veřejnosti, zejmé na
pak dětí  a mládež e na ú zemí  Mč  Praha 5, a č innost sportovní ch klubů , a to Hc
Smí chov a Krasobruslařské ho klubu, vní mají  Signatáři potřebu zachovat na ú zemí  MČ
Praha 5 ledovou plochu, kde budou tyto kluby dále vykonáVat svou č innost, a to
zejmé na zajiš ť ování m sportovní ch tré ninků  dětí  a mládež e se zaměření m na hokej a
krasobruslení , pořádání m sportovní ch utkání  a soutěž í  apod. S ohledem na potřebu
zajistit i v budoucnu sportovní vyž ĺ tí obyvatel Mč  Praha 5, jakož  i č innost uvedených
sportovní ch klubů , se Signatáři rozhodli prostřednictví m tohoto Memoranda
formalĺ zovat svou budoucí  spolupráci a z toho vyplývají cí  práva a povinnosti.

Memorandum rámcově vymezuje zamýš lené  principy spolupráce a participace
Signatářů  na ní ž e uvedených záměrech.

Signatáři před uzavření m tohoto Memoranda bez jakýchkoliv výhrad a připomí nek
prohlaš ují , ž e mají  zájem na uzavření  Memoranda, které  bude založ eno na zásadě
ekvity.

č ńľ vrr - Úvooĺ ví  UsTANoVENí

Toto Memorandum zahrnuje podmí nky budoucí  spolupráce Signatářů  v souvĺ slosti se
záměrem lnvestora k financování výstavby objektu s ledovou plochou na ú zemí  MČ
Praha 5, zejm. se zaměření m na hokej a krasobruslení  a využ ití m takto vystavěné ho
objektu lnvestorem, HC Smí chov a Krasobruslařským klubem (dále jen ,,ł áměr,,).

Záměr se skládá ze dvou č ástí , a to:

(i) Výstavba objektu s ledovou plochou jako krátkodobé  řeš ení  absence ledové
plochy na ú zemí  Mč  Praha 5, tj. pouze pro přechodné  období , dokud nebude
Vystavěn objekt, ve které m bude mož né  realizovat č innost sportovní ch klubů  a
sportovn í  vyž ití  ve řejnosti (dá le jen,,krátkodobé  řeš ení ,.);

(ĺ ĺ ) Výstavba zimní ho stadionu s minimálně jednou ledovou plochou jako
dlouhodobé  řeš ení  absence ledové  plochy na Území  MČ  praha 5, tj. zimní ho
sportovní ho objektu, který bude slouž it jako stálé  mí sto pro sportovní  vyž ití
veřejnosti i č innost Hc Smí chov a Krasobruslařské ho klubu (dále jen

,,d lou hodobé  řeš ení " ne bo,,zimní  stadion,,).

Mí sto realizace záměru

(i) Předběž nou dohodou byly jako nejvhodnějš í  pozemky vybrány ní ž e vypsané
pozemky s tí m, ž e jejich vlastní kem je Hlavní  město Praha, které  je svěřĺ lo do
správy organizací m zří zených Hlavní m městem Praha. Je tedy nutné  o mož nosti
realizace záměru jednat se zástupcĺ  Magistrátu Hlavní ho města Prahy (MHMP)
a obou spravují cí ch organĺ zací .
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( ii)

( iii)

Jako nejvhodnějš í  pro realizaci záměru byly identifĺ kovány následují cí  pozemky:

Pozemek parc. č . t74/3, k.ú ' Jinonĺ ce, výměra 39737 m2 (dále jen ,,Pozemek č .

t");

(iv) Pozemek parc. č . 123Ll34, k.ú ' Jinonice, výměra 7970 m2 a pozemek parc.č .:

7z3u33, k.ú . Jinonice, výměra 2406 m2 (dále jen,,Pozemky č .2"|,

(dále také  společ ně jako ,,Předmětné  pozemky"),

s tí m, ž e Pozemek č . 1 by měl poslouž ĺ t pro krátkodobé  řeš ení  a Pozemky č . 2 pro

dlouhodobé  řeš ení .

2.4 lnvestor má zájem podí let se na krátkodobé m řeš ení jen za předpokladu, ž e se bude
podí let i na dlouhodobé m řeš ení  a ostatní  prohlaš ují , ž e předpokladem realizace
krátkodobé ho (doč asné ho) řeš ení je vyví jení  snahy zejm' ze strany lnvestora a MČ
Praha 5, směřovat k nalezení  a dosaž ení  dlouhodobé ho řeš ení .

2.5 MČ  Praha 5 postupuje při naplňování  tohoto Memoranda výluč ně a pouze v rámci
výkonu své  samostatné  pů sobnosti dle zákona č '' 737/2ooo Sb', zákona o hlavní m
městě Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a obecně závazné  vyhláš ky č ' 55/2ooo sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavní ho města Prahy, ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

3. č ńĺ ver - pŘeoĺ vlĚľ  sPoLUPRÁcE

Signatáři se v souvislosti se Záměrem výstavby lnvestora na Pozemku/cí ch dohodli na

dále uvedených bodech spolupráce:

(i) MČ  Praha 5 se zavazuje vyjednat s hlavní m městem Prahou využ ití Předmětných
pozemků  k realĺ zaci Záměru, přĺ č emž  bude pro lnvestora dostateč ně zajiš těno,
ž e bude mí t zajiš těnou mož nost využ í vat stavby vybudované  v rámci
krátkodobé ho nebo dlouhodobé ho řeš ení  (např. zří zení m práva stavby na

dostateč ně dlouhou dobu);

(ii) lnvestor a MČ  Praha 5 se zavazují vzájemně si poskytovat souč innost potřebnou
pro realizaciZámé ru;

(iii) lnvestor má zájem poskytnout potřebnou fĺ nanč ní  souč innost, a to pro realizacĺ
jak krátkodobé ho (doč asné ho), tak dlouhodobé ho řeš ení  s tí m, ž e výš e
poskytnutých finanč ní ch prostředků  bude odpoví dat výš i nákladů  na realizaci
jak krátkodobé ho řeš ení , tak dlouhodobé ho řeš ení , poní ž ené ho o finanč ní
prostředky poskytnuté  ze strany MČ  Praha 5, Hlavní ho města Prahy č i jĺ ných

veřejných zdrojů . lnvestor má zájem se majetkově ú č astnit v dlouhodobé m
řeš ení  a nově vybudovaný zimní stadion provozovat a za předpokladu splnění
vš ech dohodnutých podmí nek (ať  už  sjednaných vtomto Memorandu nebo
v budoucnu uzavřených dohod mezi Signatáři týkají cí  se realĺ zace záměru) se
zavazuje, ž e umož ní  v zĺ mní m stadĺ onu realizaci sportovní č innosti HC Smí chov
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a Krasobruslařské ho klubu, a to Za v mí stě a č ase obvyklých podmí nek, a dále
využ ití  ze strany veřejnosti za komerč ní ch podmí nek a dále bezplatné  využ ití  na

dohodnutou dobu v rámci řádné  výuky ze strany ž áků  základní ch š kol

zřizovaných MČ  Praha 5 pro ú č ely tělesné  výchovy v dopolední ch hodĺ nách; to

vš e s přihlé dnutí m k oprávněné mu zájmu lnvestora na komerč ní využ ití zĺ mní ho
stadionu;

3.2

3.3

(iv) vlČ  Praha 5 deklaruje pří padnou vů li nepodat odvolání , námitky, připomí nky,

správní  ž aloby č i které koliv jiné  procesní  prostředky proti ú zemní m

rozhodnutí m a stavební m povolení m na umí stění a povolení zimní ho stadionu,
pokud bude odpoví dat podmí nkám dle tohoto Memoranda; to samé  platí  i ve

vztahu k realí zaci krátkodobé ho řeš ení ;

(v) HC Smí chov a Krasobruslařský klub se zavazují  ledové  plochy vybudované

v rámci realizace Záměru využ í vat ke své  č innosti, a to jak v rámci krátkodobé ho

řeš ení  i dlouhodobé ho řeš ení , budou-li tyto plochy k dĺ spozici.

(dále i společ ně ,,Spolupráce").

Mč  Praha 5 vš ak není  jakkoli v budoucnu povinna plnit deklarované  závazky podle

odst.3.1' bodu (iv )tohoto č lánku Memoranda, resp. pokrač ovat vjejich plnění ,

v pří padě, ž e se lnvestor bezdů vodně odchýlí  od Záměru a/nebo se Záměr ukáž e býtĺ

V rozporu s právní mĺ  předpĺ sy. V takové m pří padě berou Signatářĺ  výslovně na

vědomí , ž e MČ  Praha 5 je mj. oprávněna č init ve Vztahu k Záměru námitky,
připomí nky č ijiná podání  před správní mi orgány nebo jinými státní mi orgány.

obdobně jak je stanoveno V č l. 3.2 tohoto Memoranda tak lnvestor není  jakkoli v
budoucnu povinen plnit deklarované  závazky tohoto Memoranda, resp. pokrač ovat

v jejich plnění , v pří padě, ž e se ostatní  Signatáři bezdů vodně odchýlí  od Záměru

a/nebo se Záměr ukáž e býti V rozporu s právní mi předpisy.

4. č ńĺ ĺ er - DALš í  USTANoVENí

4.L Signatáři výslovně souhlasí  s tí m, aby toto Memorandum, vč etně jeho pří padných

změn bylo zveřejněno V registru smluv. Ve smyslu zákona č ,. 340/2oL5 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv berou Signatáři na vědomí , ž e prostřednĺ ctví m regĺ stru smluv se

povĺ nně uveřejňuje soukromoprávní  smlouva, jakož  ĺ  smlouva o poskytnutí  dotace

nebo návratné  finanč ní  výpomoci, její ž  stranou je MČ  Praha 5 jakož to městská č ást

hlavní ho města Prahy.

4.2 Signatáři se zavazují  jednat v dobré  ví ře o Spoluprácĺ  Ve snaze promptně tuto
Spolupráci realizovat.

Signatáři tohoto Memoranda deklarují  zájem si navzájem poskytovat informace,
podklady a dokumenty, které  lze rozumně poŽadovat za ú č elem realĺ zace Záměru a

Spolupráce.
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4.4
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

5.8

4.5

lnvestor bere výslovně na vědomí , ž e MČ  Praha 5 mů ž e podporovat Záměr lnvestora
pouze v rozsahu prospěš né mu veřejné mu zájmu MČ  Praha 5 a veřejné mu zájmu
obč anů  MČ  Praha 5, a to za podmí nek stanovených právní m řádem Č esko repuuľ ł y'

lnvestor je oprávněn jednostranně
Memoranda na jeho spří zněnou osobu.

postoupĺ t práva a povinnosti z tohoto

č ńĺ ĺ rr - sPoLEč NÁ ł  zÁvĚnrč ľ vÁ usrł ĺ ĺ oveĺ ví
Ustanovení  tohoto Memoranda nemohou být uplatňována nebo vykládána tak, aby
poruš ovala platné  a ú č í nné  právní  předpisy Č eské  republiky.

Toto Memorandum mů ž e být doplněno nebo pozměněno pouze pí semnou formou
na základě souhlasu vš ech Signatářů .

Práva a povinnosti podle tohoto Memoranda přecházejí  i na právní  nástupce
Sĺ gnatářů . lnvestor se zavazuje své  pří padné  právní  nástupce o existenci tohoto
Memoranda (a zejm. povinnostech z něj vyplývají cí ch) plně informovat, v opač né m
pří padě odpoví dá za veš keré  š kody, které  opominutí m té to povinnosti způ sobil MČ
Praha 5.

Toto Memorandum nabývá platnosti podpisem Memoranda vš emi Signatáři a
ú č ĺ nnosti zveřejnění m v regĺ stru smluv zří zené m jako informač ní  systé m veřejné
správy na základě zákona č . 34ol2o15 sb.

Toto Memorandum je vyhotoveno vtakové m poč tu vyhotovení , ž e kaž dý Signatář
obdrž í  jedno vyhotovení .

Nedí lnou souč ástí  tohoto Memoranda jsou tyto pří lohy:

(ĺ ) Podklady k pozemku parc. č . 174/g,k'ú . Jinonice

(ii) Podklady k pozemku parc. č . 1'231/g4,k.ú . a parc.č  .:1237/33,k.ú . Jinonice

Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. L) zákona č ,. tg7/zoooSb., o hlavní m městě
Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pro
platnost právní ho jednání  Městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m RMČ  Praha 5 č .
RMČ / 34/926 / 2022 ze d ne 08.08.2o22.

Signatáři berou na vědomí , ž e toto Memorandum a ujednání  v něm obsaž ená
vycházejí  z informací , které  mají  Signatáři k dispozici k datu podpisu tohoto
Memoranda, přič emž  klí č ové  parametry a podmí nky týkají cí  se realizace Záměru se
budou teprve v budoucnu vyjednávat a z tohoto dů vodu nemusí  dojí t k realizaci
Záměru podle tohoto Memoranda.
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NA DŮKAZ ToHo, žeSignatáři s obsahem této Memoranda souhlasí, rozumí mu a projevujívůlitímto se řídit,
připojují svépodpisy a prohlašují,že tato Memorandum bylo uzavřeno podle jejich svobodné a vážnévůle.

v Praze one ...1..9...:ĺlfl:..?022

MčPraha 5:

MgA. Dušek, radní

V Praze one ....1.9.,.-.0.0:.Ifl22

HC Smíchov:

r. Michal Gandalovič, předseda výboru

V Praze dne ...1 08-2022

Fe

lng' Slavomír Pavlíček,předseda

představenstva

V Praze dne - I -08- 202

Michaela Ka ková, předsedkyně
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