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Vedení města v Třebíči 
důsledně prosazuje kontro-
ly hospodaření se svěřenými 
penězi.

 Antonín Zvěřina

Oddělení kontroly na městském 
úřadě v Třebíči vydalo informace o 
výsledcích vykonaných kontrol pří-
slušných odborů za rok 2014. Sta-
rosta Pavel Janata připomněl, že ten-
to odbor na radnici vznikl v závěru 
minulého volebního období. 

„Jedná se o samostatný útvar, kte-
rý má svoje kompetence. Ty vycházejí 
z kontrolního řádu. Od letošního roku 
má toto oddělení povinnost zveřejňovat 
zprávu o výsledcích kontrol. Z té vyplý-

vá, že tato oblast je ve městě na slušné 
úrovni,“ sdělil Janata. 

Naznačil, že zpráva obsahuje infor-
mace o kontrolách, které se běžně 
prováděly. Druhá část práce kont-
rolního oddělení spočívá v kontrole 
hospodaření příspěvkových organi-
zací města. „Ty se konají v letošním 
roce poprvé na základě právních mož-
ností tohoto oddělení,“ poznamenal 
Janata. 

Výsledek považuje za pozitivní, 
protože v této oblasti nedošlo k žád-
nému zásadnímu pochybení. Janata 
připustil drobné prohřešky, které 
se ale podařilo okamžitě odstranit. 
„Celkově mě výsledek těší, že naše pří-
spěvkové organizace hospodaří tak, 
jak mají,“ zdůraznil Janata.

Oddělení také kontroluje převážně 
neziskové organizace, které získáva-
jí peníze od města prostřednictvím 
grantového systému. „Byli zkontro-
lováni všichni příjemci za rok 2014. 
A všichni použili peníze v souladu, 
pro který byly určené. I tady došlo 
pouze k drobným nesrovnalostem,“ 
uvedl Janata. 

Často se ale jednalo o situace, 
kdy organizace dostala víc peněz, 
než kolik potřebovala, pak se pře-
bytečná částka vracela do městské 
pokladny. „Nejednalo se ovšem o 
žádné sankce,“ zdůraznil třebíčský 
starosta. Informace si může veřej-
nost dohledat na webových strán-
kách města. 

Pokud jde o Ligu na ochranu zvířat, 
která do konce června provozovala 
ve městě útulek pro opuštěná zvířata, 
kontrola se stále ještě nemohla pro-
vést, protože chybí potřebné doklady. 
„Nejednalo se ani o naši příspěvkovou 
organizace, ani o grantový příspěvek. 
Samozřejmě i ona podléhala kontrole, 
ale je to zcela mimořádnou záležitost,“ 
vysvětlil Janata.

Pokud se jedná o kontrolní výbor, 
Janata upozornil, že se jedná o orgán 
zastupitelstva města a ten pracuje 
nezávisle. Zastupitelstvo města roz-
hoduje o jeho činnosti a tomu se také 
zodpovídá. „Kontrolní oddělení kontrol-
nímu výboru poskytuje potřebné infor-
mace a kontroluje, zda pracuje podle pří-
slušných podkladů,“ dodal Janata.

Kontroly nenašly závažnější prohřešky

Dopravně bezpečnostní akce se 
odehrála na začátku cyklostezky na 
Polance v Třebíči. Upořádala ji Poli-
cie ČR ve spolupráci s organizací 
BESIP. „Provádíme tady celorepub-
likovou preventivní akci Řídím, piji 
nealko pivo se zaměřením na cyklisty,“ 
upřesnil dohlížející policista Tomáš 
Procházka.

Celá se zaměřuje na všechny řidiče 
motorových i nemotorových vozidel. 
„Po dohodě s BESIPem jsme se dohod-
li, že se tak trochu netradičně zaměří-
me na cyklisty právě tady na Polance,“ 
naznačil Procházka. 

Podotkl, že v Jihlavě se už takové 
akce konaly, v Třebíči se uskutečňuje 
poprvé. Netajil, že někteří z přítom-
nosti uniformovaných policistů měli 
strach a raději svoje kolo v uctivé 
vzdálenosti otočili. 

Dotkli jsme se tady i občasných 
snah některých politiků prolomit 
nulovou toleranci u alkoholu. „Vůbec 
s tím nesouhlasím. I jedno pivo dokáže 
řidiče ovlivnit. Pokud řidič před jízdou 
vypije jedno nebo dvě piva, neodhadne 
,kolik má v krvi alkoholu,“ poukázal 
Procházka. 

Nastínil, že si bude myslet, že musí 
nadýchat pouze povolenou hranici 

CYKLISTÉ měli na Polance k dispozici nealko pivo. Foto: Antonín Zvěřina

Bezpečnostní akce na Polance 
se zaměřila na cyklisty

a nakonec to bude hodnota daleko 
vyšší. „Povolte u nás pivo před jízdou 
a dokážete si představit, jak to dopad-
ne,“ zdůraznil.

„Kdo projde naší kontrolou, ten si 
přímo na místě může vypít jedno neal-
ko pivo,“ doplnil krajský koordiná-
tor BESIP Milan Stejskal. Nastínil, 

že na místě si také cyklisté mohou 
nechat seřídit svůj bicykl. „Pokud to 
dokážeme na místě, jsme schopni vady 
odstranit, v případě závažnějších jim 
doporučíme nejbližší servis,“ nastínil 
Stejskal. Netajil, že tyto akce vítá a 
věří, že budou se konat i v budouc-
nu.     -zt-

Farnost hledá 
dobrovolníky

Setkání těch, kteří jsou ochotni 
roznášet pozvánky na Lidové misie, 
se koná v pátek 4. září od 19 hodin v 
učebně kostela sv. Martina v Třebíči. 
Účast je nutná za účelem vyzvednutí 
tištěných materiálů a upřesnění při-
dělených domácností! Farnost hledá 
další spolupracovníky k této potřeb-
né službě.  

Farní den se uskuteční v neděli 13. 
září od 14.30 hodin u Kostelíčka. V 
17.30 hodin začíná mše svatá. Maria-
zellská slavnost se koná v kostele 
sv. Martina v neděli 30. srpna. V 16 
hodin začíná modlitbou svatého 
růžence, současně je možné přistou-
pit ke svátosti smíření. V 18 hodin 
slavnost pokračuje latinskou mší sva-
tou a od 19.10 hodin se koná průvod 
s Mariazellskou soškou Panny Marie 
se svícemi.  -zt-


