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Již asi pětkrát žďárští zastu-
pitelé projednávali předkupní 
právo ke školní budově, která 
donedávna patřila majiteli 
proluky po Bílém lvu. Téma 
poznamenalo atmosféru i mezi 
samotnými zastupiteli.

 Lenka Kopčáková

Letos se zastupitelé města opako-
vaně zabývali předkupním právem 
na budovu Biskupského gymnázia a 
Střední školy gastronomické v ulici U 
Klafárku č. 1685. 

Na jaře zvolili nevyužití předkup-
ního práva (PP) města k budově. Na 
základě toho společnost VHS Bohe-
mia prodala a převedla budovu na 
SŠ gastronomickou. Následně škola 
požádala město o zrušení PP.

Návrh úřadu na usnesení pro zastu-
pitele měl dvě části: 1. zrušení před-
kupního práva a a 2. smlouvu o 
smlouvě budoucí.

Střední škola si vzala úvěr u banky 
a jak v ZM vysvětloval ředitel SŠ Jiří 
Sočev, požadavek na zrušení PP poda-
la banka, která v předkupním právu 
městem vidí určitou obtíž. Pokud by 
škola toto předkupní právo neměla, 
banka by jí poskytla lepší podmínky 
úvěru. 

Návrhem na zrušení PP ale předtím 
neodsouhlasili radní města, staros-
ta svolal neveřejný seminář zastupi-
telů, kde bylo téma živě diskutováno. 
Ke sjednocení názorů seminář nepo-
mohl a projednávání bodu při květ-
novém zastupitelstvu bylo v podob-
ném duchu. Starosta Zdeněk Navrátil 
dokonce zvažoval, zda nevyužije člán-
ku 13c jednacího řádu zastupitelstva 
města, o omezujícím opatření...

Někteří zastupitelé varují před rizi-
kem spojitosti školy se společnos-
tí, která ještě nevyřešila proluku po 
Bílém lvu na náměstí Republiky. Také 
zaznívalo, že soukromá škola si jako 
každý jiný podnikatelský subjekt musí 
se svou situací poradit. 

Radní a zastupitel za ODS, MUDr. 
Radek Černý poukázal na nestandard-
ní průběh tohoto bodu. „Zamrzelo 
mne, že někteří z nás zastupitelů nehájí 
město... To, co se obnažilo, a jaký jsem si 
musel udělat názor na některé jevy i per-
sonálie, to je pro mne mnohem zásadněj-
ší, než vlastní předkupní právo, které v 
praxi mnoho neřeší,“ uvedl Černý. 

Upozornil také, že společnost VHS i 
jmenované školské zařízení patří jed-
né osobě. Zástupců města se Černý 
ptal, zda se při jednání s protějškem 
ptali i na proluku po Bílém lvu. Radni-
ce dle něho měla chtít na oplátku ter-
míny a záruky. 

Na to reagoval místostarosta Ing. 
Josef Klement (KDU-ČSL), mající v 
gesci školství. Uvedl, že jako uvolně-
ný zastupitel hájí s čistým svědomím 
zájmy města a všech studentů, kteří tu 
studují. „O Bílém lvu jsme s VHS Bohe-
mia vedli řadu jednání, byl nám předsta-
ven projekt na místě vybouraného hote-
lu, který jsme diskutovali s architektem. 
Nemohu však vydírat školu o kontak-
tech na VHS, aby stavělo rychleji a pro-
luku po Bílém lvu zaplnilo,“ poukazuje 
Klement.

Radní a zastupitel za KDU-ČSL Ros-
tislav Dvořák upozornil, že se momen-
tálně neřeší VHS, ale škola. „Kdyby ta 
byla vlastníkem proluky na náměstí, 
určitě bych se zeptal,“ dodal. Dvořák 
hlasoval pro zrušení PP. „Ředitel školy 
nám doplnil vše, co jsme chtěli vědět… 
Tedy, jak fungoval nákup školy od spo-
lečnosti VHS Bohemia, a jaký rozvoj 
škola má. Myslím, že v tuto chvíli není 
třeba školu nějak blokovat,“ míní Dvo-
řák.

Jeho politická kolegyně a radní 
MUDr. Romana Bělohlávková  mj. 
uvedla, že k úhradě kupní smlouvy 
mezi SŠ gastronomickou a společ-
ností VHS poskytla banka úvěrovou 
smlouvu, která má být splacena nej-
později do dubna 2037. 

I přes různorodé názory se zastu-
pitelé shodují, že si váží  úspěšné-
ho gymnázia a gastronomické školy, 

která dělá Žďáru reklamu daleko za 
hranicemi kraje. Obavy však vzbuzu-
je žádost na netradiční dlouhodobé 
zrušení předkupního práva ze strany 
města a provázanost s dalšími subjek-
ty.  „Na internetu lze dnes najít účast 
různých osob v různých představen-
stvech a radách, a ti ,pavouci´ jsou dost 
zajímaví,“ říká MUDr. Bělohlávková.

Radnímu a zastupiteli za ANO 2011 
Ing. Radku Zlesákovi se nelíbilo, že 
po případném zrušení předkupního 
práva a nahrazením smlouvou závaz-
kovou, v návrhu nejsou uvedeny žád-
né sankce za porušení. „Tato smlouva 
je bezzubá, za její porušení nic nehrozí,“ 
konstatuje. 

Podle slov zastupitele za TOP09 
JUDr. Miloše Jirmana nemá SŠ gas-
tronomická s jakýmkoliv podnika-
telským či jiným subjektem stejné-
ho vlastníka. „Vlastníkem předmětné 
nemovitosti v katastru je zapsána SŠ 
gastronomická. Ta z hlediska fi nanco-
vání požádala na již předchozím ZM, 
zda by předkupní právo být nemuse-
lo,“ připomněl Jirman. Snahou návr-
hu města bylo dle něho nalézt meze 
záměru, jak školu zavázat, i zohlednit 
její potřeby. 

Zastupitel za ČSSD Ing. Vladimír 
Novotný pokládá za prioritní to, aby 

budova poskytovala střední školství. 
PP dle něho je jen pro případ, kdyby 
chtěl majitel budovu prodat. „Pak by 
se musel ptát města, zda za danou cenu 
budovu chce.  PP neslouží vůbec ničemu 
jinému. Majitel může budovu změnit 
na něco jiného a tomu vůbec nezabrání-
me,“ poukazuje Novotný.  

Když se zastupitelé po víc jak hodi-
ně dobrali k hlasování, rozhodovali o 
obou bodech najednou.

Zrušení předkupního práva města 
k nemovitosti, ani uzavření smlou-
vy o budoucí smlouvě o předkupním 
právu k nemovitostem, mezi městem 
a SŠ gastronomickou, neodsouhlasili. 

Jak zastupitelé hlasovali  
Pro zajímavost uvádíme, jak jmeno-

vitě zastupitelé hlasovali: 
Pro (12): L. Bárta, R. Černý, R. 

Dvořák, K. Herold, M. Jirman, J. Kle-
ment, R. Vorálek, V. Novotný, P. Sto-
ček, Z. Štursa, Š. Vidergotová, D. Zvě-
řinová. 

Proti (4): 
V. Forst, J. Mokříš, L. Řezníčková, 

R. Zlesák 
Zdržel se (7): R. Bělohlávková, 

A. Janů, Z. Kulhánek, M. Mrkos, Z. 
Navrátil, M. Olšiak, L. Zemanová. 

Omluveni: J. Brychta, R. Voráček, 
O. Vykoukal, M. H. Zrůst.

Město se předkupního práva nevzdalo

V řadách zastupitelů města došlo 
ke změnám. V červnu rezignoval 
zastupitel za TOP 09 JUDr. Miloš 
Jirman. 

Těsně před zasedáním ZM poslal své 
stanovisko starostovi města, kterého 
požádal, aby jej přečetl v zastupitel-
stvu.  

Toho se ujal Jirmanův politický kole-
ga Bc. Ladislav Bárta. 

Rezignující zastupitel mimo jiné 
píše:  ...Ve shodě s panem starostou mohu 
potvrdit, že k tomuto kroku mne ved-
ly osobní důvody, když rétorika a útoky 
některých konkrétních členů zastupitel-
stva na posledních dvou jednáních ZM, 
a také na semináři zastupitelů se mne 
opravdu osobně dotkly. 

Všem zastupitelům, kteří pracují v 
zájmu města bez invektiv a vyřizová-
ní osobních účtů, jakož i vedení města a 
celému městskému úřadu děkuji za spo-
lupráci a těším se třeba někdy na shleda-
nou.
Ve Žďáře n. S. 22. 6. JUDr. Miloš Jirman.

 

K tomu starosta města Mgr. Zde-
něk Navrátil v zastupitelstvu řekl: 
„Já jsem hovořil s panem Jirmanem při 
podávání rezignace. I já to hodnotím 
jako osobní důvody. To je ta shoda v 
rámci dopisu.

Každopádně každý má právo si mys-
let co chce, a vysvětlit to jakým způso-
bem chce.“ 

Miloš Jirman patřil k déle slouží-
cím zastupitelům města. Popr-
vé kandidoval za Občanské fórum 
v roce 1990 jako 27letý. 

Zastupitelem města za ČSSD bez 
politické příslušnosti byl zvolen pro 
druhé porevoluční volební období 
(1994 – 1998) a následně za NEZ 
bez PP pro roky 1998 – 2002.

Po pauze dvou volebních obdo-
bí Miloš Jirman kandidoval v roce 
2010 do zastupitelstva města jako 
člen TOP09. Za tuto stranu byl zvo-
len i v následujících volbách v roce 
2014. 

Během jednání zastupitelstva Jir-
man coby právník v diskuzi zastu-
pitelů upozorňoval na různé aspek-
ty ze svého odborného pohledu. 
Spolu s právničkou města byl tak 
zastupitelům při rozhodování další 
pomocí. 

Miloši Jirmanovi je nyní 54 let, 
zastupitelem města byl celkem 19 
let. Pro ŽN se ohlíží, jak nastoupil 

do první rady, která byla vytvořena 
po revoluci za starosty Ott o Žurka. 
Na toto období prý také nejraději 
vzpomíná. 

„Možná, že jsme v té době byli v řa-
dě směrů amatéři, ale chovali jsme 
se k sobě slušně a hledali a nacházeli 
řešení bez politikaření a prosazování 
osobních, či skupinových zájmů. To 
asi nebyla ta pravá politika, ale bylo 
to fajn,“ říká odcházející zastupitel 
Miloš Jirman. 

Krátce po jeho rezignaci obdržel 
starosta také písemné rezigna-
ce čtyř náhradníků z kandidátky 
TOP09, Stanislava Růžičky, Davida 
Odvárky, Radka Studeného a Zden-
ky Volavé.

Do zastupitelstva tak usedne až 
pátý náhradník, ředitel základní 
školy, Mgr. Tomáš Augustýn. Rada 
města mu již předala osvědčení, 
že se stal žďárským zastupitelem. 
Slib složí při nejbližším zasedání ve 
čtvrtek 7. září.  -lko-

MILOŠ JIRMAN byl zastupitelem 
města 15 let. Nyní rezignoval. 

 Foto: archiv

Rezignoval zastupitel i čtyři náhradníci

Uzavírky silnic v okolí Žďáru
 Do  15. 9. - úplná uzavírka silnice I/37 u obce Sklené n. O.

Objížďka: přes Ostrov n.Osl., Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Kři-
žanov.

 Do 31. 8. - úplná uzavírka silnice III/3538 v průtahu Matějovem. 
Objížďka: obousměrně, z Nového Veselí po silnici č. III/3539 přes Újezd a 
Sirákov do obce Poděšín, po silnici č. III/35210 do obce Nížkov, po silnici č. 
II/352 do obce Sázava.

 Do 31. 10. - úplná uzavírka silnice II/354 a mostu v Radostíně nad Osla-
vou. Objížďka: Pro vozidla do 7,5 t včetně BUS: po III/34826 a III/35429 
Radostín n.O., Pavlov a Zahradiště

 Do 30. 9. - úplná uzavírka silnice III/35729 Bohdalov – Zahradiš-
tě, 2. etapa v úseku Pavlov – Bohdalov. Objížďka: obousměrně po silnicích 
III/34826, II/348, II/353 a II/388 z Pavlova přes Milíkov, Černá, Arnolec, 
Stáj a Rudolec do Bohdalova. Více na: www.tudyne.cz  -lko-


