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TATO skromná nástěnka upozorňuje na nynější sídlo Západomoravské vysoké 
školy v ulici 9. května.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská vysoká škola má šanci
(Dokončení ze str. 1)

Materiály město obdrželo na sklon-
ku loňského roku. „Jednalo se často o 
nereálné vize, které se nedaly časově 
uskutečnit,“ podotkl Janata.

Změna názvu  
Doplnil, že obecně prospěšná spo-

lečnost Západomoravská vysoká ško-
la se měla změnit na Ústav, což je ze 
zákona možné. Následně mělo dojít 
ke sloučení s dalším Ústavem, který 
pražský institut teprve hodlá založit. 
Smělý projekt počítal se zřízením po-
bočky v Praze, případně v dalších re-
gionech. 

V dodaných materiálech se vyskyt-
ly i další problematické věci. Škola se 
měla do konce minulého roky vypo-
řádat se všemi závazky. Ve smlouvě se 
také objevilo, že má uzavřít s městem 
smlouvu o jeho finanční podpoře. 

„Když rada tyto požadavky projed-
návala, došla k závěru, že jsou v rozpo-
ru s tím, co zastupitelstvo v minulém 
roce schválilo,“ zdůraznil Janata. Pro-
to zastupitelstvu doporučila s tímto 
návrhem nesouhlasit. 

Starosta netajil, že se institut v mi-
nulých dnech opět ozval a městu vy-
týkal, že takové doporučení rada 
vydala bez předchozích jednání. „Mu-
sím konstatovat, že institut nikdy měs-
to k žádnému jednání nevyzval,“ uvedl 
Janata. Materiály, podle něj, obdrželo 
zprostředkovaně od zástupce Zápa-
domoravské vysoké školy. 

Institut tedy začal jednat až v mi-
nulých dnech, kdy financování měs-
ta zpochybnil a mínil, že je třeba o 
věcech diskutovat. „Je tedy zřejmé, že 
pražský institut má o třebíčskou vyso-
kou školu stále zájem. Ale zatím má-
me jediný návrh, který počítá s penězi 
města,“ ukončil předlohu Janata.  

Původní rozhodnutí
Milan Ustohal (KSČM) mínil, že je 

třeba ctít, co se už loni dohodlo a co 
zastupitelstvo odhlasovalo. Upozor-
nili na další nepřesnost, kdy v pod-
kladových materiálech se o třebíčské 
vysoké škole mluví jako o jediné v re-
gionu. „Což není pravda,“ podotkl. 

Janata si vzal opět slovo a upozor-
nil, že zastupitelstvo nebude rozho-
dovat o osudu školy. Pouze zaujme 
stanovisko k návrhům. „Ani v květnu 

minulého roku jsme o osudu školy ne-
rozhodovali. Pouze o možnostech měs-
ta o peněžní podpoře,“ poukázal. 

Upozornil,že o rozhodnutí bude in-
formovat ostatní zakladatele a spo-
lečně musí rozhodnout, jaké zaujmou 
stanovisko. „Naše rozhodnutí je tako-
vé dílčí,“ podotkl Janata.  

Jaromíra Baráka (Třebíč Občanům) 
překvapilo, že má zastupitelstvo 
striktně rozhodnout, když jsou další 
možnosti pro jednání. 

Janata naznačil, že usnesení do za-
stupitelstva konaného 17. března 
vzniklo 1. března. Od té doby k urči-
tým posunům došlo, včetně nového 
materiálu, který údajně s podporou 
města nepočítá.

„Můžeme učinit rozhodnutí, že odmí-
táme původní nabídku a pokud přijde 
nějaká nová, tak se o ní hovořit,“ mínil 
Janata. Člen správní rady Západomo-
ravské vysoké školy a místostarosta 
Pavel Pacal potvrdil slova starosty.  

Hledá řešení
Do diskuze se zapojil i Jiří Vrbka 

z řad přihlížejících. Janata jej jen upo-
zornil, že musí dodržet limit tři mi-
nuty. „Byl jsem zděšen, že vysoká škola 
v Třebíči končí a našel jsem strategic-

TŘEBÍČŠTÍ zahrádkáři pozvali zájemce, na ukázku úpravy korunek ovocných 
stromů. Provedl ji ovocnářský odborník  Ing. Zdeněk Simek ze Znojma. Akce se 
konala ve školní zahradě Základní školy kpt. Jaroše a dostavilo se více jnež 70 
zájemců z Třebíče a okolí. Foto: Josef Kropáč 

Ukázali úpravy korunek 
ovocných stromů

Příspěvky schválené třebíčskou 
radou města organizacím mimo je-
ho území, to byl dotaz na zastupitel-
stvu na vedení města od Julie Dolejší 
(KSČM). Poukázala, že v minulosti to 
nebylo běžné. Odpovědi se ujala rad-
ní Marie Černá (Třebíč můj domov). 

Podotkla, že se jedná o přípěvek 
Domu sv. Anežky ve Velkém Újez-
dě. „Tento  příspěvek   je    poskytnut 
v souladu se zásadami pro poskyto-
vání vyrovnací platby, kterou  schvá-
lilo krajské zastupitelstvo v rámci no-
vého financování sociálních služeb,“ 
sdělila. 

Upozornila, že v zařízení našli úto-
čiště dva klienti z Třebíče. Černá při-
pomněla, že město podobný přípě-
vek přidělilo sociálnímu zařízení na 
území Havlíčkova Brodu, které zdo-

kladovalo, že i tam žije občan Třebí-
če. „Také my budeme žádat okolní ob-
ce a města o příspěvek, pokud jejich 
obyvatelé využívají naše sociální služ-
by,“ dodala Černá. 

Dolejší vysvětlení přivítala, ještě 
požadovala vysvětlení, proč přípěvek 
obdržela organizace v Náměšti nad 
Oslavou. Starosta Pavel Janata (KDU-
ČSL) vysvětlil, že je to příspěvek na 
konferenci Regionu 2020, která se 
bude týkat vysokorychlostní trati, 
zejména její trasování na Vysočině. 

„Ta konference se bude konat čás-
tečně v Třebíči a částečně v Náměšti. 
Bude se například také týkat elektri-
fikace železniční trati, která vede přes 
Třebíč. To je důvod naší peněžní po-
moci,“ konstatoval Janata.     -zt-

Příspěvky směřují mimo město

kého partnera, který se nazývá Vzdě-
lávací institut Praha,“ řekl v úvodu. 

Doplnil, že inicioval i schůzku správ-
ní rady školy se zástupcem z Prahy. 
Podle něj se tam dohodly následují-
cí body, že komunikovat s institutem 
je pověřená Markéta Šafránková Kři-
vanová z Vivat Academia, jednoho ze 
zakladatelů školy. 

Dále, že vzdělávací institut dodá ná-
vrh smlouvy k diskuzi a časové kroky 
a harmonogram, který bude následo-
vat. Připustil, že od té doby žádné no-
vé zprávy nemá. 

Upozornil, že několikrát požadoval 
vyjádření Křivanové.

Kontaktoval i jiné osoby, například 
člena správní rady a radního Pavla 
Heřmana, ale stále se nic nedělo. „Až 
jsem se dozvěděl z médií, že Pacal pro-
hlásil, že institut požaduje vyrovnání 
školy a přípěvek od města,“ zdůraznil. 
Doplnil, že to na posledním jednání 
správní rady nezaznělo. 

Zpochybnili požadavek na financo-

vání městem, kdy se spíš jednalo o 
požadavek dobrovolného finančního 
daru. „Je smutné, že správní rada v po-
sledních týdnech nezasedá, a tak dů-
ležitou otázku neřeší,“ dokončil svůj 
příspěvek. 

Diskuze se nekonala
Starosta zopakoval, že město obdr-

želo písemné představy, ke kterým se 
mělo vyjádřit. „Nezaznělo tam, že by 
nad návrhem měla vzejít nějaká dis-
kuze,“ podotkl Janata. 

Měl dojem, že podobné materiály 
obdrželi všichni zakladatelé a po je-
jich projednání se sejdou a zaujmou 
společné stanovisko. „Rozhodně se 
nebráním zpřesnění usnesení tohoto 
bodu,“ doplnil Janata. 

Do diskuze se vložil Barák. „Myslím 
si, že bychom neměli přijímat usnese-
ní v původním znění. Zvlášť když se 
jedná o jediného zájemce, který chce 
Západomoravskou školu v Třebíči za-
chovat,“ konstatoval. Navrhl změnu 
usnesení, kdy zastupitelstvo pověřu-
je členy správní rady za město, aby 
vedla další jednání. 

Než se jej podařilo převést do pí-
semné podoby, Janata přiznal, že dal-
ší kroky po vstupu Vzdělávacího in-
stitutu Praha netuší. 

„Jedno vím jistě, všichni tři zaklada-
telé třebíčské vysoké školy nemají zá-
jem ji nejen financovat, ale i provozo-
vat,“ nastínil.

Nastalo hlasování, první o protiná-
vrhu. Podpořilo ho devět zastupitelů 
z čtyřiadvaceti přítomných, patnáct 
se hlasování zdrželo. Návrh přijatý 
nebyl. Nastalo hlasování o původním 
návrhu. Podpořilo ho dvanáct zastu-
pitelů, proti hlasovali dva členové a 
deset se zdrželo. Ani tento návrh ne-
prošel. 

„Nepřijali jsme tedy žádné usnese-
ní, což je také možné. Znamená to, že 
další jednání mohou pokračovat, nic 
tomu nebrání. Musím o tom samozřej-
mě informovat další dva zakladatele,“ 
uzavřel tento bod starosta Janata.  


