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V bodě různé třebíčské zastupitel-
stva se do diskuze nejprve přihlásil 
Jaromír Barák (Třebíč Občanům). 
Zajímalo ho, v jakém stadiu je vý-
stavba nového útulku pro opuštěná 
zvířata. 

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
netajil, že situace je velice kompli-
kovaná. „Hledáme možnosti, jak sní-
žit cenu či zajistit další zdroj fi nanco-
vání,“ vysvětlil. 

Připustil, že zatím nejsou připrave-
né žádné návrhy, o kterých by bylo 
možné hlasovat. Jeho slova podpořil 
i radní Pavel Heřman („volba TR“), 
který má útulek na starosti. Slíbil, že 
zastupitelstvo se o možných krocích 
včas dozví.

Barák dále vyzvídal, zda bude zru-
šené výběrové řízení, a co je na tom 
pravdy, že je na světě projekt s pře-
stavbou do deseti milionů korun. 

Heřman nastínil, že se jedná o his-
torický projekt, který neodpovídá 
dnešní realitě. Po přepočítání cena 
se cena vyšplhala na 20 milionů ko-
run. 

Julie Dolejší (KSČM) vyslovila 
obavu, zda obyvatelé tuto sumu bu-
dou akceptovat. „Nehledě na to, že si 
každoročně útulek vyžádá náklady na 

provoz,“ poznamenala. Dolejší pod-
pořil Barák a žádal najít levnější ře-
šení. Janata doplnil, že výběrové ří-
zení zatím zrušeno nebylo. 

Zastupitelstvo se konalo ve čtvrtek 
5. května a na tiskové konferenci 11. 
května bylo všechno jinak. Janata in-
formoval, že rada města výběrové ří-
zení zrušila. 

Město bude hledat možné úspory 
v projektu. Radnice obdržela čtyři 
nabídky, nejnižší zněla na 16 milio-
nů korun. To se rozhodla rada neak-
ceptovat. 

Po úpravě projektu bude vyhlášené 
nové výběrové řízení. S majitelem 
pozemku, na němž stojí stávají útu-
lek, se podařilo dohodnout odklad 
stěhování o několik měsíců. 

Janata zdůraznil, že město má po-
vinnost se o opuštěná zvířata posta-
rat. Bude se ale snažit, aby náklady 
na výstavbu byly nižší. Termín rada 
nepřijala.   

Starosta připomněl, že město hod-
lá útulek vybudovat v areálu v Hro-
tovické ulici a na tom se nic nemění. 
Bude se ale například snažit snížit 
počet zvířat z původního plánu 70 
psů a 30 koček.  -zt- 

Výstavba útulku pro opuštěná 
zvířata je v bodě mrazu

Rada města v Třebíči odsouhlasila 
modernizaci osvětlení ledové plo-
chy na zimní stadionu. Tuto akci 
provede hokejový klub a po zapla-
cení převede tuto investici formou 
daru na město.

„Vyplývá to z toho, že na stadionu 
už je osvětlení nevyhovující, provoz je 
příliš drahý,“ vysvětlil místostarosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč). 

Také se během sezony několikrát 
stalo, že osvětlení zcela vypadlo a 
uvedení do provozu stávajícího si 
vyžádalo zbytečně moc času. 

Upozornil, že Horácká Slavia no-
vé osvětlení zaplatí z úspor, které po 
instalaci osvětlení nového, vznik-
nou. Výměna se uskuteční během 
léta, aby začalo sloužit od nové se-
zony.

„Doba návratnosti se odhaduje na 
tři či čtyři roky,“ poznamenal Pacal. 
Zdůraznil, že město nepředpoklá-
dá žádné navýšení provozního roz-
počtu. 

Podotkl, že nové osvětlení umožní 
nové možnosti, které jsou k vidění 
na ostatních stadionech, například 
po vstřelení gólu. 

Pacal nastínil, že každý rok na 
stadionu se uskutečňují drobnější 
úpravy. 

Letos se jednalo o výstavbu nové 
trafostanice, v minulosti se pořídila 
nová rolba na úpravu ledu či nová 
kostka nad ledovou plochou. 

„V budoucnu si ale zimní stadion vy-
žádá celkovou rekonstrukci, aby byl 
konkurence schopný,“ poznamenal 
Pacal. S dokončením projektu se 
počítá na počátku příštího roku.

Vlastní rekonstrukce se plánuje na 
rok 2017 či 2018. 

„Vše záleží na penězích, zda se na 
akci podaří zajistit nějakou dotaci,“ 
informoval Pacal.   

Zlepšit se má zázemí, například 
kabiny, ale i prostor pro diváky. 

Počítá i s rekonstrukcí chlazení. 
Pacal připomněl, že město mělo v 
plánu rezervu na stavbu další ledové 
plochy. 

„Tato varianta padla, protože inves-
tiční i provozní náklady by byly neú-
nosné,“ naznačil Pacal. 

Neuskuteční se ani výstavba další 
ledové plochy vedle stávajícího sta-
dionu.  -zt-

Město plánuje rekonstrukci 
zimního stadionu


