
Váţení zaměstnanci města,  

 

obdrţeli jste na své sluţební e-mailové adresy obhajobu města ohledně postupu při prodeji 

bývalé ZŠ B.Martinů, které rozesílá tiskový mluvčí města jako svou „pravdu“. Jelikoţ celá 

řada z Vás vůbec netušila, co a proč Vám tiskový mluvčí zasílá, posíláme Vám tímto v příloze 

důvod této obhajoby, popisující tuto kauzu, který byl umístěn ve vitríně SNK-ED. Zároveň 

děkujeme za celou řadu vašich podpůrných mailů, z kterých je jasné, ţe obhajoba města se 

zcela minula účinkem. Jak uţ to tak bývá, nehájitelné věci se většinou obhájit nedají. Rovněţ 

děkujeme tiskovému mluvčímu za nejlepší reklamu. 

  

K této obhajobě ještě pár poznámek: 

 

1) Ano, škola zůstává v majetku města, ale jen proto, ţe návrh prodeje neprošel 

v zastupitelstvu dne 17.12.2009 a 2x dne 22.4.2010, kdyţ pro prodej bylo vţdy doporučující 

stanovisko rady města, stejně tak starosta prodej plamenně obhajoval a byl velmi naštvaný, ţe 

prodej neprošel. Rada města schválila dne 25.3.2008 kupní cenu 500.000,-Kč, coţ si kaţdý 

můţe dohledat v usneseních na webu města (str. 13. dole a 14. nahoře). 

 

2) Otevřené a transparentní nabídkové řízení je v podmínkách současného vedení města NJ 

jen úsměvná chiméra. V roce 2010 předloţila městu svůj projekt vyuţití budov také 

Seniorcentrum OASA s.r.o. na provozování domova seniorů a jeslí, ovšem nikdo s ní nejednal 

a nikdo jí ani neodpověděl. Nabídkové řízení mělo být uděláno pouze pro projekt, který měla 

Educa a tedy na míru pouze jí.  

 

3) Město poţádalo o dotaci 10 milionů aţ poté, co neprošel 3 x prodej, pokud by město 

budovu nevlastnilo, ţádnou dotaci by pochopitelně nemohlo obdrţet. Ţádost o dotaci ze 

strany města chválíme, celou dobu jsme tvrdili, ţe má o dotaci ţádat město nikoliv obchodní 

společnost. 

 

4) Stále nikdo z vedení města není schopen vysvětlit jednoduchou věc – proč o dotaci 

neţádalo samo město, proč ţádala Educa a město jí k tomu dalo souhlas? 

 

5) Na jednání zastupitelstva dne 16.9.2010 byl schválen společně vypracovaný návrh         

SNK ED, ČSSD a zastupitele Miroslava Urbana, kdy mají být změněny smluvní podmínky 

tak, ţe zhodnocení majetku pořízené z dotace bude náleţet vţdy městu bez ohledu na to, ţe 

příjemcem dotace je Educa, tj. bez moţnosti zpětné refundace Educe (aby se zabránilo 

vyplacení 32 milionů Kč Educe od města po skončení projektu nebo převodu 

spoluvlastnického podílu v této hodnotě či jiné podobné řešení.). Toto se podařilo jen díky 

našemu obrovskému tlaku….a díky tiskovému mluvčímu města, který celý problém ještě 

rozšířil mezi zaměstnanci města a občany…. 

 

Zároveň souhlasíme s  tiskovým mluvčím, názor si skutečně udělá kaţdý sám.... 

 

Za Občanskou iniciativu proti korupci a tunelování města Nový Jičín 

předseda Ing. Ladislav Hradil, soudní znalec – odhadce nemovitostí 

 

Za SNK Evropští demokraté 

Ing. Přemysl Kramoliš, zastupitel města 

 

21.9.2010 


