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PŘEVOD BYTŮ:
ZASTUPITELŮM
HROZÍ RIZIKO.
MĚSTO HLEDÁ ŘEŠENÍ
P

řevod zhruba čtyř stovek
družstevních bytů v Olomouci, postavených okolo
roku 2000 se státní dotací,
do vlastnictví jejich nájemníků je stále otevřeným tématem. Na konci června se
odehrálo mimořádné jednání
zastupitelstva, které se tomuto tématu věnovalo. Ani během sedmi hodin náročného
jednání za aktivní účasti více
než stovky občanů se nenašlo
správné řešení a navrhovaný
převod byl odložen.

diska práva a právní jistoty budoucích vlastníků. Zásadním
problémem je, že žádný soud
doposud neurčil, zda dvacet let
staré smlouvy platí či nikoliv.
Podstatné je i to, zda v případě
neplatnosti starých smluv lze
byty převést bez doplatku.

Město nyní vytvořilo novou
pracovní skupinu, která má
najít ideální řešení, přijatelné
i pro kritiky předchozího návrhu a současně správné z hle-

V návrhu, předloženém na
červnové schůzi zastupitelstva, se město vzdávalo jakéhokoliv doplatku. Pouze za družstva, která jsou spoluvlastníky

„Stále trvám na tom, že chceme
nájemníkům převést byty za co nejlepších podmínek, s minimálním
doplatkem. Tak jsem to avizoval od
počátku a to platí,“ říká primátor
Olomouce Mirek Žbánek.

objektů, byl požadován nízký
doplatek v řádu desítek tisíc
korun za průměrně velký byt.
Doplatek byl v tomto případě
podle právníků nutný, protože
zákon družstvům nedovoluje
bezplatné darování majetku.
„Chceme od začátku byty převést,
ale musíme přitom hledat právně
čistý postup, aby ten převod nebyl
v budoucnu zpochybnitelný. Iniciovali jsme proto jednání s ministerstvy i s nadnárodním znaleckým
ústavem, konzultovali jsme vše
s právníky, a hlavně jsme se chtěli
opřít o verdikt soudu, zda ty dvacet let staré smlouvy platí,“ dodal
náměstek primátora Matouš
Pelikán. „Jenže verdikt soudu
nepřišel a my jsme už nechtěli trá-

V Šantovce začalo
očkování bez registrace

Foto: Lukáš Blokša

Foto: Mapy Google

pení nájemníků prodlužovat. Našli
jsme proto jinou variantu řešení,
schůdnou podle právníků, kdy se
ke smlouvám přistupuje jako k neplatným.“
Jenže část nájemníků, zastoupená právním zástupcem, tento návrh nepřijala a odmítala
jakýkoliv doplatek. Stejně tak
se během jednání zastupitelstva vyjádřila i právnička
Hana Kordová Marvanová,
která tvrdila, že byty mají být
převedeny zcela bez doplatku.
To je ale v rozporu s tím, co
tvrdí jiní právní znalci.

F

akultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem a Galerií
Šantovka v úterý 27. července
spustila první očkovací místo
v Olomouci, kde se zájemci
o vakcínu nemusí předem registrovat, stačí přijít, vybrat
si jednu ze dvou dostupných
vakcín a nechat se naočkovat.
„Pozdě, ale přece, pane hejtmane,“
pronesla seniorka, která byla
jednou z prvních, kdo se dočkal
očkování v novém očkovacím
centru v Šantovce, kde není nutná registrace. Už před devátou
hodinou, kdy měla vakcinace
oficiálně začít, se u místa vytvořila fronta zhruba čtyřiceti lidí.

Na místě se byl podívat i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. „Jsem za tuto
aktivitu fakultní nemocnice rád.
Hejtmanství tomu dělá personální podporu, protože tady máme
své administrativní pracovnice.
Jsem rád, protože se domnívám,
že by to občany Olomouckého kraje, kteří jsou nerozhodní, mohlo
i díky tomu, že nejde o nemocniční
prostředí, ale prostředí nákupního centra, které je jim bližší, ale
i díky faktu, že se nemusí objednávat, mohlo zvednou a přivést
k očkování,“ uvedl Suchánek.
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Vláda zmírnila vybraná protikoronavirová opatření
Lukáš Blokša

V

láda se k začátku srpna
rozhodla zmírnit některá
protiepidemická opatření, která přijala v minulých měsících.
Začátkem srpna se díky tomu
navýšil maximální počet osob
na hromadných akcích, v klubech je po dlouhé době dovolené tančit, kapacita bazénů
a koupališť je nově neomezená.

„Upozorňujeme, že výsledek negativního testu je osoba povinna mít
ne starší než 24 hodin od odběru,“
stojí v rozhodnutí ministerstva.
„Mám radost, že nám situace dovoluje stále zmírňovat protiepidemická opatření. Pozitivní vliv má

onemocnění,“ uvedl ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch.
U dětských rekreací, táborů,
vzdělávacích a volnočasových
aktivit se navyšuje počet účastníků z 1 000 na 2 000 ve venkovních prostorách a následně

Pořadatelé mohou od prvního
srpna zpřístupnit sportovní i kulturní akce většímu počtu účastníků i diváků. Ve venkovních
prostorách je momentálně kapacita sedm tisíc osob, uvnitř pak tři
tisíce. U kulturních a sportovních
akcí pořádaných uvnitř se navýšil
počet usazených osob nad limit
tří tisíc. Za předpokladu, že všichni návštěvníci nad limit jsou plně
očkovaní, případně maximálně
180 dnů po prodělání covidu.
Vláda svým rozhodnutím také
zmenšila prostor potřebný pro
jednoho stojícího diváka ze
čtyř na dva metry čtvereční.
Nově je v klubech i na dalších
akcích možné tančit. A to osobám, které splňují podmínky
systému OTN (očkování, test,
prodělání nemoci).

STŘEDA

Ilustrační foto: vlada.cz
jednoznačně postupující očkování,
díky kterému máme minimum
hospitalizací, protože lidé jsou
chráněni před těžkým průběhem

4. 8. ČTVRTEK

5. 8. PÁTEK

v těch vnitřních z počtu 500 na
1 000 dětí. „Zatím máme od kolegů hygieniků v regionech dobré
zprávy. Dětské akce se zatím obešly

6. 8. SOBOTA

bez výraznějšího šíření onemocnění. Jsem ráda, že jsme proto mohli
k tomuto kroku přistoupit, a tak
umožnit většímu počtu dětí užívat
volný čas,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.
Z deseti na dvacet se navýšil
počet osob ve skupinách, které
nemusejí splňovat podmínky
OTN. Příkladem tak mohou být
třeba návštěvy hradů, zámků
a zoologických zahrad. Změna platí i pro konání zkoušek
na školách, vysokých školách
a u akademických obřadů.
U vnitřních prostor zoologických
a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů,
zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a veletrhů a prodejních hospodářských výstav se
k současně platnému požadavku
1 osoba na 10 metrů čtverečních
nově přidává alternativa v podobě možnosti využít nejvýše 75
procent kapacity. Provozovatel si
bude moci vybrat dle uspořádání
objektu, co je z hlediska provozu
pro něj vhodnější.
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Olomoucký magistrát začal vydávat
nový typ občanských průkazů

Visící kabel v podchodu na Pionýrské
ulici vylekal kolemjdoucí

Mladý rybář z Hamrysu vylovil
želvu, pomohli jí strážníci

Po odstávce systému, která byla naplánovaná mezi 29. červencem a 1. srpnem, začal olomoucký magistrát druhého srpna vydávat nové občanské průkazy s biometrickými údaji, tedy zobrazením obličeje a dvěma otisky prstů na rukou. Všechny tyto
údaje jsou uložené na zabezpečeném paměťovém médiu.

Spadlý drát, možná pod proudem. V podchodu na Pionýrské ulici. Tak znělo oznámení, které se dostalo ke strážníkům Městské
policie Olomouc. K situaci došlo v pátek 23. července. Hlídka na
místě zjistila, že drát je zaizolovaný a nehrozí tak žádné nebezpečí. Strážníci situaci řešili s technickými službami.

Během 28. července se na operační středisko Městské policie
Olomouc obrátila maminka mladého rybáře. S tím, že její syn při
rybaření na Hamrysu ulovil želvu, která se ale zahákla za háček tak
špatně, že nemůže vyprostit háček z její nohy. Hlídka dorazila na
místo i s rybářskou stráží, želvu se podařilo vysvobodit.

Převod bytů: Zastupitelům hrozí riziko. Město hledá řešení
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
„Musíme tedy hledat další řešení.
Kromě svolání pracovní skupiny
konzultujeme možnosti legislativní
změny, která by nám mohla pomoci
odblokovat situaci a problém s převody za zvýhodněných podmínek
vyřešit,“ uvedl náměstek Pelikán.
Městem vytvořená nová odborná pracovní skupina má
nyní najít všeobecně přijatelné a právně správné řešení.
Družstva současně požádala
o rozbor situace také právničku Janu Zwyrtek Hamplovou,
která se specializuje na právní poradenství samosprávám.
Ta mimochodem na rozdíl od
právničky Marvanové varuje
zastupitele, že jim v případě
bezplatného darování bytů
hrozí právní postih.
„Je potřeba zanalyzovat, zda za současné právní úpravy je možné byty

Obavu z riskantního převodu
nezastírají někteří zastupitelé,
které Hanácký Večerník oslovil.
Ti očekávají, že s právně bezpečným řešením přijde vedení města. „Na jednu stranu chápu legitimní očekávání ze strany nájemců, že
jim po letech město byty převede,
tak jak bylo dohodnuto v roce 2000.
Na druhou stranu, my jsme tento
problém nezpůsobili, chybu udělali politici tehdy před dvaceti lety,
ale až dnešní zastupitelé a dnešní
vedení města tento problém musí
napravit a nést případnou odpovědnost, pokud tím nedejbože porušíme
zákon,“ sdělil Hanáckému Večerníku zastupitel města, který si
nepřál být jmenován.

převést za podmínek, zakotvených
před dvaceti lety. Na tom pracuje tým
právníků, a dovolím si dodat, že to
právně není vůbec jednoduchá otázka. Český právní řád za těch dvacet
let doznal značných změn například
v oblasti zákona obcích a občanského zákoníku. Pevně věřím, že se nakonec ukáže, že můžeme byty převést
za podmínek velmi podobných těm
z původních smluv,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Chceme převádět byty
za co nejlepších podmínek pro nájemníky.
Tak jsem to avizoval
od počátku a to platí.

„

Z pohledu mnoha obyvatel
domů je podstatné, aby se
kauza vyřešila co nejrychleji.
„Každý den dostávám e-maily od
nájemníků, kteří mě žádají, abychom proces co nejdříve uzavřeli
a převedli jim byty i s doplatkem,
že nemají problém jej uhradit.

primátor Olomouce
Mirek Žbánek

Foto: Mapy Google

Byty mají hodnotu cca
miliardy. Riziko trestní odpovědnosti pro
zastupitele, kteří by pro
převod hlasovali, je obrovské. Uzavřením smluv
by riskovali i nabyvatelé
jednotek, protože ani tak
by jejich vlastnictví neměli postaveno na jisto.
Závěry z právního posudku
advokátky Jany Zwyrtek Hamplové zveřejněného na stránkách olomouc.eu/druzstva
Chtějí prostě, aby už se otázka převodu bytů uzavřela,“ dodává primátor Žbánek. Jenže ke smůle
těchto nájemníků musí město
vyřešit problém všech, tedy
i těch, kteří v červnu navržené
kompromisní řešení odmítli.
Proto je teď nutné najít řešení
nové.  Kamil Komenda

Advokát Konečný: Řešení nabízené městem bylo vstřícné a mělo směřovat k rychlému zahájení převodů bytů

O

lomoucký advokát Petr
Konečný se problematice převodu bytů na nájemníky věnuje dlouhodobě. Je
právním zástupcem města
a předsedou představenstev
obou družstev (Družstvo Jižní
a Družstvo Jiráskova). Hanáckému Večerníku odpověděl na
několik aktuálních otázek.
HV: Navazuji skoro přesně
po roce na náš rozhovor, který jste tehdy zakončil slovy
„Pracujeme na tom“. Stále na
tom pracujete?
Ano. Přestože za ten rok, co
uplynul od našeho rozhovoru,
se spousta práce udělalo a zajistilo velké množství podkladů
pro rozhodování orgánů města a družstev, není práce stále
hotová. Z mého pohledu velmi
vstřícný návrh byl předložen
radou města teď v červnu do zastupitelstva, ale nedošlo k jeho
přijetí. Přesněji řečeno byl, a to
i na žádost zájemců o převod
a jejich právního zástupce Mgr.
Joukla, z jednání zastupitelstva
stažen k dopracování.
HV: Na co se zapomnělo? Co
nebylo ještě dopracováno?
Takto to nejde říct. Ten materiál
vycházel z určité koncepce postavené na určitých základech
či premisách směřujících ke
kompromisnímu a pokud možno pro všechny bezpečnému
řešení. Na zastupitelstvu byly
prezentovány nějaké další jiné
názory na řešení této problematiky, ale tyto názory nebylo
možno zapracovat do navrhované koncepce řešení, protože
byly proti podstatě či principu
toho, na čem bylo předkládané
řešení postaveno. Určitě nebylo
možné připomínky tohoto typu
zapracovat ihned „na počkání“
do navrhované koncepce, na
které se pracovalo řadu měsíců.
HV: A na jakých principech to
tedy bylo postaveno?
Na přípravě toho materiálu se
podíleli nejen právníci, advokáti a notářka, ale i ekonomové,
znalci, daňoví a účetní poradci,
orgány družstev a samozřejmě
spoustu času tomu věnovaly
také orgány města, včetně primátora a jeho náměstků. Materiál vznikal na základě mnohahodinových debat odborníků
i politiků ve snaze o nalezení
nejlepšího možného řešení.
Navrhované řešení, pokud to
velmi zjednoduším, vycházelo
z toho, že pokud jsou nezane-

dbatelné pochybnosti o platnosti smluv, tak aby se nemuselo
dále čekat na soudní rozhodnutí, tak že se bude přistupovat ke
smlouvám jako k neplatným.
Mimochodem, to, že jsou smlouvy absolutně neplatné, vyjádřil soud opakovaně jako svůj
předběžný názor. A z toho také
vychází dubnové stanovisko tří
ministerstev k řešení této problematiky, na které se čekalo
a které opět velmi zjednodušeně
uvádí, že pokud jsou smlouvy
platné, je možno podle nich postupovat, pokud ale nejsou, pak
je možno postupovat podle určitého návodu v tomto stanovisku.
Ovšem – Stanovisko hned na několika místech uvádí, že otázku
platnosti či neplatnosti smluv
může posoudit pouze soud, nikoliv ministerstva. Samozřejmě
ten postup převodu v případě,
že jsou smlouvy neplatné, je
přísnější, složitější a nákladnější. Vytváří se jakoby celý znovu
od počátku. A při něm dodržení
zákona je naprosto nezbytné
v zájmu všech, včetně zájemců o převod, jinak hrozí, že se
navrství další neplatné úkony.
To stanovisko ministerstev, pokud se čte celé, bez zaujetí a bez
emocí, tak na jedné straně říká,
že i v případě neplatných smluv
je převod možný, ale na druhé
straně uvádí, že jiným postupem
než v případě platných smluv
a při současném dodržení veškerých předpisů a povinností.
HV: A co se tedy udělalo po
doručení toho stanoviska ministerstev? Jak se tím řešení
posunulo?
Město přibralo ke spolupráci
nadnárodní znaleckou a poradenskou společnost Grant
Thornton Praha, a to již před
vydáním tohoto stanoviska. Po
vydání stanoviska poradenská
společnost dostala za úkol určit
cenu obvyklou za všechny byty.
A samozřejmě pak připravit
podklady pro odůvodnění ceny
nižší než obvyklé ve snaze přiblížit se původnímu záměru,
tedy převést byty bez doplatku.
Z hlediska možné odůvodnitelné
odchylky u města a slevy u družstev bylo cílem posoudit veškeré
podklady, které se docela pracně dohledávaly také s ohledem
na odstup času a archivační
pravidla. Samozřejmě z těch
zaniklých firem, které zkrachovaly a po nichž město projekt
zachraňovalo
(MERA-Czech
a MNG Comp, pozn. red.), se už

nezískalo nic. V rámci konzultací možných odůvodnitelných
odchylek se dospělo k tomu, že
aby bylo možno nějak rozumně
věc vyřešit, je třeba pohlížet na
celý projekt ve vztahu k městu
a družstvům jako na jeden projekt, a tyto stejným způsobem
v poměru spoluvlastnických podílů jako celek vyúčtovat. Velmi
složitým a odborným výpočtem
a odečtením všeho, co se odečíst
od ceny obvyklé dalo, se došlo
k závěru, že zbývá cca 78 milionů korun nijak nepokrytých. Pokud se pak tato částka rozdělila
mezi spoluvlastníky, tj. město
cca 2/3 a družstva cca 1/3, tak
z toho vychází právě cca 52 mil.
Kč na straně města a cca 26 mil.
Kč na straně družstev. Celá tato
cenová studie od Grant Thornton je spolu se všemi ostatními
podklady na webových stránkách města na www.olomouc.
eu/druzstva.

se ukázalo, že toto nejspíš není
možné, a proto nezbylo než
u družstev doplatek v návrhu ponechat, a to i s ohledem na jeho
výši, která se jevila jako přiměřený podíl zájemců o převod na
vícenákladech celého projektu.
HV: Ale právě to se zájemcům, kteří se účastnili zasedání zastupitelstva, ani jejich
právnímu zástupci nelíbilo.
Asi tak nějak. Ale na zastupitelstvu se nepředkládalo řešení,
které by se mělo jen „líbit“, ale
mělo jít o řešení, které je zákonné a nějak řádně a prokazatelně
odborně odůvodněné. Přece
jen se pořád jedná o nakládání
s městským majetkem se všemi zákonnými omezeními s tím
spojenými, což platí i pro majetek družstev.
HV: Podle některých zájemců určité řešení tohoto pro-
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HV: No a jak je tedy možné,
že nakonec ze strany města
doplatek nebyl požadován
(52 milionů), ale ze strany
družstev (26 milionů) ano?
Velmi zjednodušeně: Po odborném zhodnocení a dopočítání
projektu s pomocí té poradenské
agentury se dále zvažovalo, zda
a případně jaké jsou možnosti
města a družstev něco udělat
s těmi „zbylými“ částkami, když
město je samozřejmě v jiné pozici s ohledem na zákon o obcích
než družstva, jejichž orgány nemůže nikdo a nic zbavit povinnosti péče řádného hospodáře
a zákon o korporacích něco jako
odůvodněnou odchylku nezná.
Město se pak už spíše s politickou odvahou ve snaze zohlednit
legitimní či spíše ekonomické
očekávání těch nájemců rozhodlo oněch 52 mil. Kč ještě dále
odůvodnit jako další odchylku
a došlo k nule. Ale u družstev

blému navrhla na zastupitelstvu právnička Hana Kordová
Marvanová. Proč nebylo přijato, a to i na základě jí předloženého právního rozboru?
Předně ten rozbor si zadalo
u paní kolegyně město ve snaze mít právní názory z celého
spektra názorů na tuto problematiku, ale to samo o sobě neznamená, že se jedná o jediný
a správný názor, zvlášť v takto
složité právní situaci. Na webových stránkách města je dnes
už uveřejněno celkem pět právních posouzení, a to ještě nejsou zdaleka všechna. A přitom
právní stanoviska jsou pořád
jen nějakým názorem. Rozhodující je v právním státě názor
soudu, který se nemusí řídit ani
jedním z prezentovaných názorů v těch stanoviscích. A to zde
nechci strašit trestním soudem,
byť ani toto nelze nikdy vyloučit
přes veškerou snahu o určitou

opatrnost, o neporušení zákona
a nezpůsobení škody.
HV: Přesto, v čem spočívalo
to navrhované řešení?
Co se týká toho řešení, pokud si
mohu dovolit vlastní výklad, tak
paní kolegyně v podstatě posoudila, aspoň tak jsem si to vyložil,
smlouvu o smlouvě budoucí odděleně pro město a odděleně pro
družstva. Její řešení stojí na závěru, že je smlouva s družstvem
samostatně platná nezávisle na
platnosti či neplatnosti smlouvy
s městem, a z toho dovozuje, že
družstvo je povinno převést za
původních podmínek, a u města už není třeba se platností
nebo neplatností zabývat, když
město i v případě neplatnosti
dospělo k převodu bez doplatku.
Ale toto řešení má celou řadu
háčků a je zcela v rozporu s těmi
principy navrhovaného řešení,
které jsem už uváděl.
Předně pokud se tedy budeme
dívat na smlouvu s družstvem
jako oddělitelnou od smlouvy
s městem, pak je to řešení pouze
pro případ, že je smlouva vůči
družstvu platná, ale to může posoudit s jistotou jen soud a je tam
i celá řada dalších právních okolností i pro případ takové platnosti. Například jen asi polovina
zájemců o převod má ve smlouvě uvedeno jedno nebo druhé
bytové družstvo. Co s těmi, kteří mají ve smlouvě ještě zaniklé
společnosti MERA-Czech nebo
MNG Comp? U těch vůbec nelze
uvažovat o platnosti smlouvy
s družstvem, když ji družstvo
nikdy nepodepsalo a ani jinak
do ní nevstoupilo. Družstva nikdy nemohla být, a ani nebyla, právním nástupcem těchto
zkrachovalých firem.
Ale vraťme se k té původní úvaze. Pokud by takto oddělená či
oddělitelná smlouva, samozřejmě jen u těch, co ve smlouvě už
mají uvedeno družstvo, byla nakonec shledána neplatnou, tak
se ale budeme muset dívat na
celý projekt a jeho vyúčtování
samostatně i za družstva, neboť
stěží můžeme uvést, že pokud je
oddělitelná smlouva platná, tak
to nebyl jeden projekt, ale pokud platná není, tak to byl jeden
projekt. Nebo jak k tomu přistupovat, když navíc ty důvody pro
možnou neplatnost nejsou jen
ty, které se týkají města, jako
je neschválení v zastupitelstvu
nebo nezveřejnění, ale jsou tam
některými právníky zmiňovány i možné další důvody?

Vnímáte, jak je ta kauza složitá?
Možná už tedy rozumíte, proč
nebylo možné jen tak na zastupitelstvu vzít tento jeden názor
a celý jej „jen“ zasadit do navrhovaného řešení. A znovu uvádím,
že otázku platnosti nebo neplatnosti může vyřešit až soud, a to
deklaratorním
rozhodnutím,
tj. rozhodnutím, které zjistí
stav věci, ale nijak jej nezmění.
Smlouva je buď platná, nebo
není, soud jen zjistí ten stav.
A podle mě rozhodně neplatí, že
smlouva je platná do doby, než
soud určí její neplatnost.
Radou města v červnu předložené řešení směřovalo k tomu,
aby nebylo závislé na posuzování platnosti či neplatnosti
smluv, a dokonce ani nevylučovalo z řešení ty, kteří vůbec
smlouvy s družstvem nemají
a aby celý ten projekt byl prostě
nějak rozumně pro všechny zúčastněné vyúčtován a uzavřen.
HV: A co se tedy vyřešilo stažením toho materiálu ze zastupitelstva, když se navíc
jednalo o mimořádné zastupitelstvo, které mělo toto jako
nosný bod pro jeho svolání?
Skoro se bojím kacířsky říct,
že nic, když si uvědomuji, s jakým nadšením stažení materiálu přítomní zájemci přivítali,
opomenu-li, že se tak stalo i na
jejich návrh. Podle mého se ten
materiál stáhnul proto, aby se
na žádost přítomných zájemců
znovu uvážily další možnosti
řešení, a to v pracovní skupině, která má být zčásti tvořena odborníky, zčásti orgány
družstev, a zčásti také zájemci
o převod. K čemu pracovní skupina, která se aktuálně ustavuje, dospěje a kdy se tak stane,
to nedovedu odhadnout. Zda se
bude zabývat tím předloženým
návrhem či přijdou nějaké jiné
návrhy, jak to vyřešit, to nevím.
Mohu se mýlit, ale osobně jsem
viděl ten předložený kompromisní materiál v dané situaci
jako vstřícný, a hlavně směřující k rychlému zahájení převodů
bytů. Dokonce jsem si myslel,
že by první převody mohly být
schvalovány již v září tohoto
roku, pokud by se ten materiál
podařilo ještě kladně posoudit
ze strany ministerstev, jak bylo
plánováno. Aktuálně nedovedu
další postup odhadnout, bude
záviset patrně na vyřešení celé
věci v pracovní skupině a novém
projednávání v orgánech města
a družstev.  Kamil Komenda

