Zdravotní středisko a divoká privatizace
Původní budova současného zdravotního střediska - dále ZS, byla jednopodlažní a byla v ní
umístněná četnická stanice a po jejím zrušení pošta. Ordinace lékařů byly roztroušeny po obci.
Tento problém se v tehdejší době snažilo vyřešit vedení obce, z čehož vznikl návrh na
nadstavbu této budovy. Nadstavba byla prováděna říčanskými občany a její financování
probíhalo z veřejných prostředků, tedy i z daní říčanských občanů. V ní byly umístěny 2
ordinace praktických lékařů, dětský lékař, gynekologie, 2 zubní lékaři, zubní technik a 2 byty.
Po roce 1990, v době divoké privatizace, byla i v naší obci tendence privatizovat ZS do
soukromých rukou. Tento návrh se však setkal s odporem mnoha našich občanů a vznikaly různé
iniciativy pro převod tohoto střediska do majetku obce. Naštěstí v této době byla většina ZO pro
privatizaci do vlastnictví obce. Tehdejší starostka paní Ludmila Franzová byla proto
zastupitelstvem pověřena, aby hledala cesty jak tento záměr uskutečnit. Při jednáních na
různých místních, krajských, ale i státních orgánech ji při tom pomáhali nejen někteří členové
ZO, ale také řada nejen říčanských občanů.
Nakonec se privatizace ZS, podle přání většiny obyvatel naší obce, podařila a budova
s veškerým zařízením, včetně vybavení lékařských ordinací a pozemku byla převedena na obec.
Smlouvou z 1. 9. 1996 mezi „Fondem národního majetku“, který byl zastoupen ivančickou
nemocnicí a obcí Říčany, zastoupenou tehdejším starostou Ing. Stanislavem Kubišem, CSc.
bylo, výše uvedené Zdravotní středisko včetně veškerého vybavení a pozemku, převedeno do
vlastnictví obce v hodnotě 787 000 Kč. Skutečnou hodnotu převedeného majetku v tehdejší době
lze odvodit z částky, na níž byl tehdy pojištěn. Oslovené pojišťovny nabízely jeho pojištění na
úrovni 14 milionů Kč.
Po více jak 20 létech se ukázalo, že ekonomické výnosy ze ZS obohacují rozpočet obce, že tento
majetek zvýšil důvěryhodnost (kredibilitu) obce, což se projevuje výhodným úrokem bank při
půjčkách obce (např. při získávání úvěru na výstavbu kanalizace), přičemž je nejdůležitější, že
od doby převodu slouží ZS bez problémů dál občanům Říčan a okolních obcí. To potvrzuje, že
rozhodnutí tehdejšího ZO bylo víc než správné a práce a čas spojený s jeho privatizací nebyly
vynaloženy zbytečně.
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