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Když koncem minulého roku vystoupila firma Richarda Horkého TTS ze sdružení Laguna,
bylo jasné, že se okolo plaveckého areálu k něčemu schyluje. Richard Horký to
zdůvodňoval množstvím teplárenských aktivit na Slovensku. Jeho důvodům tehdy mnozí
zasvěcenější moc nevěřili.

  

Neměl spíš strach z kontroly hospodaření ze strany města? Tomu by nasvědčovalo obrovské
úsilí dostat z kontrolní komise ekonoma Jaromíra Baráka, který snad jako jediný do
hospodaření podivného slepence mohl fundovaně nahlédnout. Když se Barák na zastupitelstvu
této snaze rozhořčeně bránil, zažaloval ho Richard Horký o půl miliónu korun a omluvu, nelíbilo
se mu, co o jeho nadstandardních vztazích s vedením města říká. Soud však ostudně prohrál
(zatím nepravomocně), nejenže nedostal nic, ale bude muset zaplatit soudní výlohy. 

  

A skutečně se okolo Laguny začaly dít věci. Rada města schválila na svém posledním jednání
záměr prodloužit nájem plaveckého areálu Laguna o dalších osm na neskutečných 15 let, tedy
až do roku 2032!!!.      Po ukončení angažmá TTS měla nájemní smlouvu firma Yashica do roku
2024, což se opozici zdála již tak příliš dlouhá doba. Navíc Yashica areál provozuje bez
řádného výběrového řízení. Když ze sdružení firem TTS a Yashica vystoupila prvně jmenovaná
firma, mělo být vyhlášeno nové výběrové řízení, protože nájemní smlouva byla uzavřena se
sdružením firem, to jest zřejmě s jiným subjektem. Jak jsme si již v Třebíči zvykli u radničních
oblíbenců, nestalo se tak.

  

Záminkou pro prodloužení nájmu se stal záměr společnosti Yashica rozšířit část welness na
dvojnásobnou kapacitu. Na investici ve výši 8 miliónů si vyjednává úvěr, který prý banka
podmiňuje prodloužením nájmu. Jak to bude s majetkem nových saun? Převede je Yashica na
město? Za jakou cenu? Proč není investorem město, jako tomu bylo u rozšíření před pár lety?
Otázek se nabízí spousta.

  

Toky peněz okolo Laguny jsou zvláštní. Sdružení Laguna, jehož jediným členem je nyní
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Yashica, platí městu nájemné 800 tisíc ročně. Město naopak kryje údajnou provozní ztrátu 7,8
miliónu korun formou dotace. Firmě TTS ovšem zůstává zisk z dodávky tepla.

  

František Ryneš
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