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U okresního soudu v Třebíči proběhlo ve středu odročené jednání mezi správcem
konkurzní podstaty zkrachovalé společnosti Lima Real jako žalobcem a žalovaným
městem Třebíč. Jedná se o kauzu prodeje pozemků v lokalitě Vídeňský rybník. Martin
Běhal v dresu Limy tehdy od města koupil lukrativní pozemky za zlomek tržní ceny a
okamžitě je prodal developerům obchodních řetězců. Tentokráte již za tržní cenu.
Mnohamiliónový rozdíl, který Lima inkasovala, okomentoval v reportáži ČT slovy: „To je
zisk, ne?“ Pak Lima zkrachovala. Hodně se tehdy spekulovalo o korupci.

Jenomže záměr prodeje zřejmě město nezveřejnilo předepsaným způsobem a podle správce
konkurzní podstaty Ing. Nožičky je tedy kupní smlouva mezi Limou a městem neplatná. Proto
správce město zažaloval o navrácení kupní ceny ve výši cca 27 miliónů korun a úroky s tím, že
městu připadnou pozemky zpět.

Soudce JUDr. Jan Hurdík vyzval strany k předložení posledních důkazů, neboť má v úmyslu
ukončit dokazování a ve věci rozhodnout.

Advokát správce konkurzní podstaty navrhl připojit ke spisu i spis, který vede protikorupční
útvar Policie ČR. To však soudce Hurdík na protinávrh města zamítl. Je to škoda, protože
policejní šetření inicioval tehdy opoziční zastupitel a dnes starosta Pavel Heřman. „Prásk´ jsem
Maška polišům,“ chlubil se tehdy. Na policii také vypovídal. Pokud se našemu serveru
iHoNem.cz podařilo zjistit, ve své výpovědi tehdy tvrdil, že záměr prodeje pozemků nebyl
vedením města řádně zveřejněn. Zřejmě měl pravdu. Bylo by tedy zajímavé vyslechnout jeho
výpověď teď, když je na opačné straně barikády a na základě shodné výpovědi by město
muselo zaplatit více než 30 miliónů. Kdyby však vypověděl opačně, soud by musel zhodnotit,
kdy vlastně lhal. V takovém případě by se vystavil trestnímu stíhání pro křivou výpověď.

Před ukončením dokazování žalobce deklaroval úmysl rozšířit žalobu o další subjekty,
developery obchodních řetězců. Soudce Jan Hurdík mu dal lhůtu na vypracování rozšíření
žaloby deset dnů a poté líčení odročil na neurčito.
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O dalším průběhu budeme čtenáře informovat.

František Ryneš
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