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Západomoravská vysoká škola už nepatří městu Třebíči, hospodářské komoře a akciové
společnosti Vivat academia. Jak našemu serveru potvrdila placená radní Marie Černá,
tento týden má dojít k novému zápisu do rejstříku. „Změna zřizovatele je bezplatná,“
uvedla Černá. Podle ní došlo  „jen“ k převodu práv dosavadních zakladatelů na nového
zřizovatele Red Signal Invest. Tedy toho nejcennějšího - státního souhlasu k
provozování vysoké školy a akreditací. Město mu dalo přednost před jedinou
konkurenční nabídkou od Vzdělávacího institutu Praha.

  

Za společností Red Signal Invest stojí Radek Šnábl a Tomáš Zídek. Druhý jmenovaný se také
stal novým rektorem ZMVŠ. To také potvrdila Marie Černá.

  Městu Třebíč zřejmě vůbec nevadí, že oba protagonisté nového zřizovatele byli v minulosti
pravomocně odsouzeni.      

Deník Mf Dnes zjistil, že Radek Šnábl pracoval na ministerstvu financí za Miroslava Kalouska a
podílel se na miliardových arbitrážích okolo hazardu. V roce 2010 byl pravomocně odsouzen za
krácení daně. Nyní pracuje pro majitele Synotu senátora a „krále hazardu“ Iva Valentu. Tedy
vlastně proti zájmu státu, který se snaží hazard omezit.
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Nový rektor Tomáš Zídek (na obr.) působil na ministerstvu zemědělství a u Kalouska na resortufinancí, dokonce jako jeho náměstek. V souvislosti s tím byl odsouzen. Obvodní soud pro Prahu1 ho uznal vinným, že zbytečně vynaložil 1,5 milionu korun za posudky na to, zda máministerstvo dodržet usnesení ústavního soudu a zrušit ministerská povolení hracích automatůtam, kde je obce nechtějí (!!!). Uvedené posudky byly zcela zbytečné a odbor loterií mělbezodkladně začít uvedená povolení rušit. Senát Městského soudu v Praze mu proto potvrdildevítiměsíční podmíněný trest a povinnost uhradit způsobenou škodu, cenu obou posudků.  „Ano, o těchto věcech ohledně soudů u pana Šnábla i Zídka vím. A upřímně, při stavu českéhosoudnictví moc netuším, jak to komentovat. Kdekdo, kdo je v Česku úspěšný, se dostane předsoud,“ řekl redaktorům Mf Dnes člen správní rady ZMVŠ a placený radní Třebíče PavelHeřman.  Podle Marie Černé požádal nový rektor o vystoupení na jedné ze zářijových  tiskovýchkonferencí města. Novinářům chce představit plány nového vedení školy. Naše čtenářebudeme o vývoji informovat.  František Ryneš 
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