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Město Třebíč naváže spolu-
práci s ukrajinským městem 
Rachiv, pošle mu peníze na 
vybavení mateřské školy.  

 Antonín Zvěřina

Zasedání třebíčského zastupitel-
stva v letošním roce, s pořadovým 
číslem pět, se uskutečnilo ve čtvr-
tek 21. září od 16 hodin v zasedací 
místnosti budovy na Masarykově 
náměstí.

 Z jednání se omluvili Pavel Pacal, 
Daneš Burket (Pro Třebíč), Hana 
Houzarová (Břehy) a Rostislav 
Štork (Třebíč Občanům). 

 Bod 2: Informace o činnosti 
rady města

Poměrně rozsáhlou diskuzi na jed-
nání zastupitelstva města Třebíče 
odstartoval již druhý bod, Informa-
ce o činnosti Rady města. Zastupitel 
Jaromír Barák (Třebíč občanům) se 
zajímal, proč má třebíčské autobu-
sové nádraží nového pronajímatele. 

Starosta Pavel Janata odvětil, že 
vedení města se na sklonku či začát-
ku prázdnin od bývalého nájemce 
dozvědělo, že při pronájmu došlo 
k chybě. „Výčet pozemků, z nichž se 
skládá autobusové nádraží, neodpoví-
dal skutečnosti,“ poznamenal. 

Došlo k chybě
Město záležitost prověřilo a zjisti-

lo, že opravdu došlo ve dvou přípa-
dech k administrativní chybě. „Práv-
ní zástupci fi rmy a města se shodli, že 
v této podobě je smlouva neplatná,“ 
zdůraznil Janata.

Netajil, že se jednalo o nepříjem-
ný stav. Město hledalo řešení. Proto 
s pronajímatelem připravilo dohodu 
o narovnání. V té době provozovatel 
zaplatil nájemné i za třetí čtvrtletí, 
tedy do konce září. 

„V této dohodě jsme se shodli, že je 
třeba situaci co nejdříve napravit k 31. 
srpnu či k 1. září,“ poukázal Janata. 
Město proto vyhlásilo znovu záměr 
na pronájem autobusového nádraží. 
Přistoupilo i k vrácení již zaplacené-
ho nájemného za září. 

„Dosavadní pronajímatel TRA DO 
- BUS ani město nepředpokládaly, že 
se přihlásí další zájemce. Tím druhým 
zájemcem byla místní fi rma TRE-
DOS. A ta nám nabídla významně 
výhodnější podmínky,“ nastínil Jana-
ta.

Rada se proto rozhodla pro tuto 
fi rmu. Začal boj s časem, aby se vše 
do konce měsíce srpna stihlo. Měs-
to potřebovalo podpis pod dohodu 
o narovnání, a z toho důvodu muse-
lo čekat i na uzavření smlouvy s no-
vým provozovatelem nádraží. 

Obě dohody se uzavřely v posled-
ní srpnový den. Nový pronajíma-
tel dal okamžitě všem fi rmám, kte-
rým autobusy na nádraží zajíždějí, 
smlouvu o podmínkách. 

Fyzické předání nádraží se usku-
tečnilo 1. září od šesti hodin. „Pro-
běhlo poměrně korektně ze strany 
obou fi rem,“ vzpomínal Janata.

Starosta připustil, že od začát-

ku vše nefungovalo stoprocentně, 
ale nový nájemce se snažil všechny 
problémy zvládnout. Julie Dolej-
ší (KSČM) upozornila, že k provo-
zu nádraží jsou od veřejnosti připo-
mínky. 

Chybí lavičky
V prostoru chybí lavičky, a zpo-

čátku nebyly k dispozici ani toalety. 
„Lavičky tam nejsou dodnes. To by se 
mělo řešit,“ sdělila. Janata připustil, 
že město problémy vnímá, a něk-
teré se nepodaří vyřešit ze dne na 
den. „Věřím, že vše bude v brzké době 
v pořádku,“ podotkl.

Danuše Milotová (KSČM) při-
pustila, že zřejmě se vše nedalo řešit 
jinak, ale změnu k 1. září považuje 
za nešťastnou. 

Janata připomněl, že město tuto 
změnu rozhodně nemělo v plánu 
a vyplynula ze stavu věcí, kdy se 
nepředpokládaně přihlásil druhý 
zájemce o provoz nádraží. 

To vyvolalo úsměv na tváři Jaro-
míra Baráka (Třebíč Občanům). „S 
tím jste přece museli počítat, že se ještě 
někdo může přihlásit,“ argumentoval. 
Radu města označil jako nekompe-
tentní, která o věcech nepřemýšlí. 
„Převod jste mohli uskutečnit k 1. říj-
nu,“ prohlásil. 

„Vše je dáno úhlem pohledu a inter-
pretace. Chtěli jsme stav co nejdříve 
napravit. Nemyslím si, že argumenty 
opozičního politika jsou správné, ale 
má na ně právo. Navzájem se určitě 
nepřesvědčíme,“ odpověděl starosta 
Janata.       

 Body 3 až 22: Majetkové 
záležitosti

Bod 21 byl z programu zastupitel-
stva na žádost dotčené soby stažen 
a členové měli hlasovat v majetko-
vých záležitostech   v bloku od bodu 
tři po bod 22. Alexandra Svobodo-
vá (Třebíč Občanům) se pozastavila 
nad tím, proč u prodeje čtyř pozem-
ků v katastru místní části Slavice se 
nekonala aukce.

Předkladatelka, místostarostka Ma-
rie Černá (Třebíč můj domov) 
vysvětlila, že byl vyvěšen záměr na 
prodej těchto pozemků, a přihlásili 
se pouze čtyři zájemci. 

„Tyto parcely nejsou zdaleka tak 
atraktivní, jako pozemky v Třebí-
či. Nabyvatelé k nim musí společně 
dovést inženýrské sítě, vzdálené něko-
lik desítek metrů, a vybudovat na 
vlastní náklady příjezdovou komuni-
kaci,“ naznačila Černá. 

Poznamenala, že pokud by se při-
hlásilo více zájemců, proběhla by 
obvyklá aukce. Svobodová počet 
zájemců považovala za zvláštní sho-
du náhod a chtěla, aby se o tomto 
bodu hlasovalo zvlášť. 

Pro usnesení se vyslovilo 16 pří-
tomných zastupitelů, sedm z nich se 
zdrželo. Jednalo se o nejtěsnější hla-
sování na zastupitelstvu. 

Jaromír Barák požadoval, aby jed-
notlivé body byly v podkladech pro 
zastupitele detailněji popsány. Chtěl 
vysvětlit podrobněji body 19, 20 a 
22, kde se zastupitelstvu nedoporu-
čuje prodej pozemků schválit.

Černá vysvětlila, že u bodu 19 by 
prodej v Podklášteří znemožnil prů-
chod ke schodišti v Hanělově ulici, 
u bodu 20 se jedná o pozemek zařa-
zený podle územního plánu jako 
krajinná zeleň. 

U bodu 22 má zájemce parcelu  
v pronájmu, a město nemá důvod 
nic na tom měnit. 

„Všechny tyto náležitosti jsou velice 
pečlivě zkoumány majetkovou komi-
sí, kde jsou zástupci všech subjektů 
zastoupených v zastupitelstvu. Každý 
pozemek prochází pečlivou kontrolou, 
a rada města k jejím názorům při-
hlíží,“ sdělila Černá. Také o bodu 20 
se hlasovalo zvlášť, a byl schválený, 
stejně jako ostatní body v bloku.

 Bod 23: Záměr prodeje věcí 
nemovitých

Bod 23 pojednával o prodeji býva-
lé Základní školy Za rybníkem, dří-
vějším sídle Západomoravské vyso-

ké školy, včetně přilehlých pozemků. 
Výběrové řízení počítá s obálkovou 
metodou, s využitím pro bydlení, 
občanskou vybavenost a služby, bez 
dopadu na okolí.  Nejnižší akcepto-
vatelnou cenou se stala částka 19,4 
milionů korun.

„Nemám nic proti prodeji, ale nepo-
zdává se mi termín do 7. listopadu, do 
kdy je možné podávat nabídky. Proč 
není delší doba, aby se případně moh-
lo přihlásit více zájemců?“ optal se 
Barák. Alexandra Svobodová se obá-
vala o přilehlé hřiště, to ale zůstane 
v majetku města.  

Barákovi odpověděl vedoucí odbo-
ru správy majetku a investic města 
Pavel Kraus, který termín odůvodnil 
tím, že už prosincové zastupitelstvo 
může rozhodnout o snížení ceny, 
která se zdá být neakceptovatelná. 

To se Barákovi nelíbilo, a celou 
záležitost nadále považoval za uspě-
chanou. Zazněl dotaz, jak to bude 
se současnými pronajímateli částí 
budovy. Odpověď zněla, že s tím pří-
padný kupec bude seznámen a musí 
s tím počítat. Bod byl schválen.   

  
 Bod 25: Výběrové řízení for-

mou aukce
Bod 25 hovořil o Výběrovém říze-

ní formou aukce - prodej stavebních 
pozemků v jednom celku pro výstav-
bu dvou bytových domů Brněnská 
– východ. Výběrové řízení vyhrála 
fi rma s nejvyšší nabídkou, vše musí 
potvrdit ještě zastupitelstvo. 

Jaromír Barák měl obavu, aby kup-
ci blízkých parcel pro individuální 
výstavbu nebyli překvapeni, že něco 
takového se tam bude stavět. Před-
kladatelka Marie Černá odpověděla, 
že případní kupci o této skutečnosti 
věděli. Barák opáčil, že přesto nepo-
važuje v lokalitě rodinných domků 
výstavbu bytových domů za vhodné 
řešení.

Vyzvídal, zda může aukce proběh-
nout za účasti jednoho subjektu. 
Pavel Kraus mu vysvětlil, že to není 
možné, na aukci musí být přítomni 
nejméně dva zájemci. Jeden z nich 
pak musí alespoň potvrdit vyvoláva-
cí cenu, aby aukce byla platná. Bod 
pak zastupitelstvo schválilo. 

 Bod 27:  Žádost o prominutí 
poplatku z prodlení

Centrum prevence a zdraví se síd-
lem v Praze zhruba před třemi roky 
zakoupilo budovu v Družstevní uli-
ci v Třebíči, s cílem vybudování a 
provozování centra celostní medi-
cíny, spojené s vědeckým centrem, 
vybudování a provozování centra 
degenerativních onemocnění ner-
vové soustavy, včetně Alzheimerovy 
nemoci. 

Bod 27 se zabýval prodloužením 
lhůt pro realizaci projektu. „Nepočí-
tali s tím, že budou tak složitá jednání 
pro povolení přestavby,“ poznamena-
la předkladatelka Marie Černá. 

Zástupkyně fi rmy Ing. Rott o-
vá netajila komplikace od počátku 
záměru.

 (Pokračování na str. 8) 
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Zastupitelé odsouhlasili další partnerství


