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Bod kontrola hospodaře-
ní plaveckého areálu Laguna 
zahájil dlouhou diskuzi.

 Antonín Zvěřina

Zářijové zasedání třebíčského 
zastupitelstva se po třech měsících 
vrátilo k tolik diskutovanému téma-
tu, kterým je kontrola hospodaření 
areálu Laguna.

Na květnovém zastupitelstvu 
vystoupil podnikatel Richard Horký 
(TT S). Ve svém vystoupení vysvět-
loval nejen hospodaření, ale také 
skutečnost, co areál Laguna pro Tře-
bíč znamená. Učinil tak na návrh 
zastupitele Jaromíra Baráka (Třebíč 
Občanům), který podal na zasedání 
v březnu.

Horkého fi rma je jedním z pro-
vozovatelů areálu Laguna, zastupi-
tel Barák odpůrcem stavby a její-
ho současného provozu od samého 
počátku. Zastává názor, že 70 milio-
nů korun měla radnice investovat do 
užitečnějších věcí. 

Horký se květnu ohradil, že Barák 
trvale poškozuje jeho osobu i jeho 
podnikání. „Proto na něj podám stíž-
nost z podjatosti, neboť je členem komi-
se, která má kontrolu hospodaření pro-
vést,“ upozornil tehdy Horký.  

Odklad kontroly
Po emociálně vypjaté diskuzi z hla-

sování vyplynulo, že se diskuze pře-
ruší a fi nanční výbor podnět prošet-
ří. Jeho předsedkyně Julie Dolejší 
(KSČM) pak zastupitelstvo požáda-
la o prodloužení termínu kontroly 
na zářijové zasedání.

Tento bod otevřel na zasedání 10. 
září starosta Pavel Janata (KDU-
ČSL). Netajil mírné rozpaky nad 
tím, že je uveden jako jeho předkla-

datel. „Zřejmě je to tím, že se předsed-
kyně fi nančního výboru Julie Dolej-
ší omluvila, protože je v zahraničí,“ 
uvažoval starosta.

Upozornil na materiál, který zastu-
pitelé obdrželi. Obsahuje návrh, aby 
vzali na vědomí zprávu finanční-
ho výboru. Konstatuje se s v ní, že 
příjmy z provozu plaveckého areálu 
jsou sdružením Laguna používány 
v souladu se smlouvou na jeho pro-
voz. 

„Musím ale upozornit, že kontrol-
ní skupina fi nančního výboru se vyslo-
vila i k některým nákladům sdružení 
Laguna, které nejsou zcela průkazné, a 
zakotvila to do své závěrečné zprávy,“ 
zdůraznil Janata.

Dodal, že Sdružení Laguna na to 
reagovalo vysvětlením, které fi nanč-
ní výbor projednával v pondělí před 
zasedáním zastupitelstva a vzal je 
na vědomí. Výbor ale navrhl další 
dvě usnesení:  Zastupitelstvo měs-
ta doporučuje radě města provést 
aktualizaci stávající smlouvy, dále 
zastupitelstvo ukládá tajemníko-
vi městského úřadu zajistit prove-
dení kontroly dotací poskytova-
ných Sdružení Laguna za rok 2014. 
Sdružení ještě nemělo tento rok 
fi nančně uzavřený a nemohl být pro-
to kontrolován.

Dotáhnout do konce
„Jako starosta mám trošku pochyb-

nost. Nechápu, proč fi nanční výbor 
přenáší tento úkol ze sebe na úřad, aby 
to zajistil tajemník? Proč by to neměl 
dotáhnout do konce sám?“ divil se sta-
rosta a upozornil, že podá pozměňo-
vací návrh.

V otevřené diskuzi se zastupitel 
Richard Štork (Třebíč Občanům) 
vrátil k oné  podjatosti kolegy Bará-

ka. „Podjatost zastupitele není zcela 
běžná věc a město mělo vznést dotaz 
na ministerstvo, jak by mělo v tom-
to případě postupovat. Přišla nějaká 
odpověď? Počkal na ni fi nanční výbor? 
Vidím, že reagoval rychle a kolegu 
Baráka vyloučil,“  poznamenal.

„Vyjádřilo se k tomu ministerstvo 
vnitra, a to tak, že ten, kdo ustanovil 
kontrolní skupinu, by se měl také vyjá-
dřit k podjatosti jejího člena. A tím je 
fi nanční výbor. Takže výbor postupo-
val v souladu s vyjádřením minister-
stva,“ odpověděl Janata.

Slovo si vzal Jaromír Barák. „Pokud 
se nemýlím, tak v dopise z ministerstva 
je datum 3. června a fi nanční výbor mě 
vyloučil 2. června. Ale já se chci vyjá-
dřit hlavně k závěrům kontrolní skupi-
ny a k navrženým usnesením. Žádali 
jsme účetní výkazy, ale ty předloženy 
nebyly. Kontrolní skupina se prohrabo-
vala stohy papírů. Mnohem snadnější 
by byla výsledovka hospodaření, což je 
veřejně dostupný materiál, na kterém 
není co tajit. Ale ten jsme neobdrželi. 
Proč nemáme přehled o tom, s jakými 
prostředky Sdružení Laguna hospoda-
ří a jak je vynakládá?“ podivoval se 
Barák a označil výsledky kontroly za 
neprůkazné. 

Mnoho otázek
Dodal, že kontrolu je možné pro-

vádět mnoha způsoby. „Pořád jsem se 
ale nedobral k tomu, proč není možné 
vidět výsledky hospodaření Sdružení 
laguna? Proč to není veřejné? Proč to 
nemáme přiložené při schvalování roz-
počtu jako u jiných organizací?“ sázel 
jednu otázku za  druhou Barák a uza-
vřel konstatováním nejednou vyslo-
veným: „Já si stojím za tím, že výsled-
ky kontroly jsou neprůkazné a měla by 
se udělat znovu.“ 

Zastupitelka Hana Máchalová 
(KSČM)  se Baráka snažila vyvést z 
omylu: „TT S a Sdružení Laguna ne-
jsou příspěvkové organizace města a 
my, pokud nám to nedovolí, nemůže 
zveřejnit jejich čísla.“

Následovala jeho rychlá reakce: 
„Co to je za argument, že nejsou pří-
spěvková organizace? Dostávají od nás 
peníze, zhruba polovinu jejich výno-
su? Dostávají. Tak snad máme právo 
je kontrolovat. Navíc je to ve smlou-
vě, že mají předkládat výsledky hos-
podaření,“ bránil si svoje stanovis-
ko Barák. Tím byla diskuze kolem 
tohoto tématu ukončena. Zastupi-
tel Milan Ustohal ještě v samotném 
závěru projednávání tohoto bodu 
přišel s návrhem termínu, do kdy 
má být provedena kontrola dotací 
poskytovaných Sdružení Laguna za 
rok 2014. Návrh uspěl a padl termín 
do 17. prosince. 

Starosta Pavel Janata mohl přejít 
ke schvalování navržených usnesení,  
včetně změny, kterou navrhl sám, že 
kontrolu za rok 2014 nezajistí tajem-
ník, nýbrž fi nanční výbor. Usnesení 
včetně změny zastupitelé přijali.

Laguna hospodaří podle pravidel

Nad městem se zablýsklo

V MINULÉM čísle Třebíčských novin jsme uveřejnili tuto fotografi i a mylně jsme uvedli jako autora Jana Schwarze. Foto 
nám přišlo právě od něj. Ten ji dle svých slov obdržel bez uvedení autora e-mailovou poštou a rozeslal všem známým. Jak 
nám napsal Martin Sedláček, pravým autorem krásné fotografi e, kterou umístil na svůj facebook, je on sám. Autorovi a čte-
nářům se omlouváme.   -red-

Pořádají 
společné setkání 

Třebíčské farnosti ve spolupráci 
se souborem Musica animata pořá-
dají společné setkání těch s názvem 
ADORA MUS TE CHRISTE. Usku-
teční se v sobotu 10. října od 19 
hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. 
Vystoupí Musica animata, Serafín, 
Malý smyčcový orchestr a hosté.  -zt-

Slova se ujme 
astrolog

Procházka po historických a magic-
kých zákoutí Třebíče s astrologem 
Ondřejem Habrem   se  koná  v úte-
rý 6. října. Sraz účastníků je v 16.30 
hodin před budovou radnice. Procház-
ka potrvá do 18 hodin.   -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

jste zváni na přednášku biotronika 
a fi losofa Tomáše Pfeiff era v Třebíči 
v neděli 4. října. Uskuteční se v ulici 
Mládežnická 229 v KLUBU HÁJEK 
nad bazénem Laguna. Začíná v 17 
hodin. Návštěvníci si mohou připra-
vit ústní i písemné dotazy.  -zt-

Námětem budou 
poutní místa

Další přednáška městské organi-
zace KDU-ČSL Třebíč se uskuteční 
v pátek 16. října od 17 hodin. Tento-
krát to bude na téma Mariánská pout-
ní místa. Přednášejícím bude Mgr. 
Jiří Mihola, Ph.D., historik, pedagog, 
místopředseda KDU-ČSL a předse-
da poslaneckého klubu KDU-ČSL. 
Místem konání je opět okresní kan-
celář KDU-ČSL na Karlově náměstí 
38. Vstup na přednášku je volný. 

 -zt-


