
Pro č jsem se zdržel 
při hlasování o prodeji byt ů 
 
Musím říci, že m ě velmi t ěší, že vedení radnice, alespo ň pro tuto chvíli, 
ustoupilo od svého zám ěru prodat m ěstské byty, a to nejlépe jednomu zájemci. 
Sociální demokracie, kterou ve Znojm ě reprezentuji, se od za čátku stav ěla 
proti této variant ě. Zp ůsob, jakým ale úterní znojemské zastupitelstvo 
rozhodovalo o prodeji respektive neprodeji m ěstských byt ů, byl slušnými slovy 
zna čně nestandardní. Tento bod p ůvodn ě v programu zastupitelstva v ůbec nebyl, 
a proto zastupitelé nem ěli jakékoliv písemné podklady. A protože formulace 
návrhu usnesení o prodeji m ěstských byt ů se ve svém prvním odstavci odvolávala 
na čísla n ěkterých p ředchozích usnesení a až druhá část usnesení konstatovala 
to, že se m ěstské byty nebudou prodávat, byl vznesen požadavek o p řerušení 
tohoto bodu jednání až do p ředložení písemné podoby, abychom si mohli zjistit, 
o jaké formulace se jedná. protože byly pouze p řečteny. Bez t ěchto písemných 
podklad ů jsem z mého pohledu nemohl o tak d ůležité v ěci odpov ědně rozhodnout. 
Bohužel tento postup nebyl zastupitel ům umožněn. V této situaci mi nezbylo nic 
jiného, než se hlasování zdržet. V opa čném p řípad ě hrozilo, že t řeba budu 
hlasovat pro n ěco, co v sob ě pod pouhým číslem usnesení m ůže skrýt jakoukoliv 
kli čku. Tento postoj radnice nechápu a jak bylo z řejmé z reakcí v sále, 
nechápali ho i n ěkte ří členové koalice. Pokud by byla formulace usnesení 
předložena písemnou formou,tak aby si ji každý ze zas tupitel ů mohl pe čliv ě 
prostudovat, mohlo pro ni hlasovat s klidným sv ědomím všech sedmadvacet 
přítomných zastupitel ů. Bohužel ,takto v ěděli, o čem hlasují pouze vybraní 
zastupitelé, kte ří byli s celou v ěcí p ředem zákulisn ě seznámeni. Tento zp ůsob 
jednání m ůže vytvo řit i nebezpe čný precedens do budoucna. 
 
Znovu opakuji, s výsledkem hlasování problém nemám.  Spl ňuje to,o co jsme celou 
dobu usilovali, a myslím si, že i tento náš tlak m ěl na zm ěnu názoru vedení 
radnice sv ůj podstatný vliv. Zdá se, že vedení radnice, aby ne ztratilo p řed 
veřejností svoji tvá ř a nemuselo uznat aspo ň částe čnou prohru v otázce prodeje 
bytového fondu rad ěji zvolilo ne p říliš korektní zákulisní praktiky. Osobn ě 
jsem stejn ě p řesv ědčen, že lidé, kterých se celý problém týká, dob ře v ědí, kdo 
a na čí stran ě celou dobu v této problematice stál . 
 
V souvislosti s tím, že podobný postoj v otázce byt ů zaujímá i KS ČM, je nám 
podsouváno, že se sociální demokraté ve Znojm ě spojili s komunisty. To 
samozřejm ě d ůrazn ě popírám –„ není to pravda.“ ČSSD ve Znojm ě má sv ůj volební 
program který se snaží prosazovat tak ,jak jsme to slíbili našim voli čům. Je 
samozřejmé,že n ěkteré body programu ČSSD jsou bližší levici / nap ř. bytová 
problematika /,jiné více pravici nebo nezávislým 
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