VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO A RESTAURAČNÍHO ZÁZEMÍ NA HŘIŠTI FC ZLIČÍN - AKTUÁLNÍ SITUACE

Vzhledem k tomu, že se neustále šíří více méně nepravdivé a zavádějící informace, týkající se
podmínek stanovených městskou částí pro zahájení výstavby sportovního zázemí s restaurací
na hřišti FC Zličín, především v otázce změny smlouvy o věcném břemeni, považujeme za
nutné upřesnit současnou situaci.
V tomto měsíci by se měla uskutečnit valná hromada fotbalového klubu FC Zličín (dále jen
FC), jejíhož vyjádření rada MČ vyčkává, aby s konečnou platností potvrdila, že nemá úmysly
likvidovat fotbal na území MČ.







Rada MČ nemůže vzít z peněz daňových poplatníků částku 15 milionů Kč a bez dalšího
ji věnovat soukromému subjektu, aniž by si zachovala kontrolu nad jejím využitím.
Stejně tak je rada přesvědčena, že si musí zachovat kontrolu nad částí pozemků, na
kterých budou stát šatny a restaurace a pozemků přilehlých (parkoviště, vjezd apod.)
a na kterých se nepředpokládá jen sportovní činnost, ale i pořádání kulturních akcí.
Není totiž možné, aby vlastník a další nájemce (restaurace) byl vždy, kdykoliv bude
chtít něco vylepšit (např. instalovat zahrádku k restauraci, přidat k ní zařízení pro
zábavu dětí apod.) nebo uspořádat nějakou další kulturní akci kromě Letní
slavnosti, z titulu existence smlouvy o věcném břemeni závislý na vůli tří členů
vedení fotbalového klubu FC a o každé akci vedl dlouhodobé vyjednávání. Na sliby
spolupráce s FC se spolehnout nemůže, jak prokázala řada předchozích jednání, a
proto bylo rozhodnuto o zúžení rozsahu věcného břemene, které se ovšem vůbec
nedotkne sportovní činnosti FC. Provoz na části pozemku pod kontrolou MČ bude
upraven provozním řádem, který vyjde vstříc všem zúčastněným a který bude sepsán
v okamžiku otevření objektu.
Rozsah zúžení věcného břemene je naznačen na přiloženém plánku. Část pozemku
v blízkosti školy byla již v předchozím období vyčleněna na sportovní zázemí školy,
nebyla pouze zatím zanesena do katastru.
Jen pro doplnění uvádíme na pravou míru i zavádějící informace, uveřejněné ve
Zpravodaji Zličína a Sobína č. 2, které naznačují další „temné“ důvody, které FC
„nechce ani domýšlet“ a které vedly MČ ke krácení požadavků v rámci grantového
řízení. Granty jsou poskytovány výhradně na činnost dětí a mládeže, a v případě FC
tyto granty byly poskytnuty v celkové částce téměř 300 tisíc Kč. Lze však důvodně
pochybovat, že skutečně děti potřebují v jednom roce fotbalové míče v ceně 55 tisíc
Kč (když rodiče uvádějí, že děti si nosí míče i svoje), obleky pro A mužstvo že jsou
určeny na činnost dětí a traktor za 140 tisíc že je rovněž k této činnosti potřeba. Toto
vysvětlení samozřejmě klub dostal, širokou veřejnost se však opět snaží přesvědčit o
nějakých podivných praktikách MČ.

