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Rozpočet zastupitelé schválili
(Dokončení ze str. 1)

„Připadá mi úsměvné, že většinou se 
schválí schodkový rozpočet, a nakonec 
skončí přebytkem,“ konstatoval. Pole-
mizoval, zda je rozpočet správně při-
pravený, když dochází k takovým 
závěrům. Dále mu vadil příspěvek na 
městskou hromadnou dopravu, kte-
rý považuje za přemrštěný.

Za nedostatečnou považuje po-
ložku na projektovou dokumen-
taci úpravy Karlova náměstí. Pou-
kázal i na to, že v rozpočtu se 
nepočítá s výstavbou parkovacího 
domu v proluce v Otmarově ulici. 

Janata ve schodkovém rozpočtu s 
následným přebytkem neviděl nic 
závažného. „Tak nám to určuje i pří-
slušná legislativa, kdy přebytkové pení-

ze použijeme na krytí schodkového 
rozpočtu v dalším roce,“ poznamenal 
Janata.

Pokud jde o městskou hromad-
nou dopravu, Město musí dodržo-
vat smluvené závazky. „Revitalizace 
náměstí nespadá do jednání o rozpoč-
tu, a parkovací dům v Otmarově ulici 
zatím není možné z cenových důvo-
dů realizovat,“ odpověděl Barákovi 
Janata. Barák se s tímto vysvětlením 
neztotožnil. 

Zastupitelstvo rozpočet schváli-
lo 21 hlasy z 25 přítomných, dva 
zastupitelé se zdrželi, a společně 
s Barákem proti rozpočtu hlasoval 
Rostislav Štork - také z hnutí Třebíč 
Občanům.

První letošní výstava v galerii Tym-
panon v třebíčském zámku nese 
název Horácká architektura a kro-
je, a představí méně známou tvor-
bu třebíčského výtvarníka Hynka 
Luňáka. Vystavená díla pochází z 50. 
let 20. století a dokumentují lidovou 
architekturu a kroje Horáckého regi-
onu. Expozice potrvá do neděle 11. 
března. -zt-

Představují Luňáka

Hynek
Luňák

Za využívání městského bytu 
budou platit víc nájemníci 
s nejnižším nájmem. 
� Antonín Zvěřina

Město Třebíč zvýší nájemné 
v bytech ve svém vlastnictví. Nejed-
ná se ovšem o plošné zvýšení nájem-
ného, nýbrž pouze u bytů s nej-
nižším nájmem, nebo v těch, kde to 
umožňuje nájemní smlouva. 

Znamená to, že se zvýší o 20 pro-
cent cena za metr čtvereční v bytech, 
kde nájem nedosahuje částku 19 
korun za metr čtvereční. To může 
město učinit pouze jednou za tři 
roky. Nájemné se navýší v bytech o 
výši inflace o 2,5 procent u bytů, kde 
výše nájemného přesahuje 19 korun 
a nedosahuje 44 korun za metr čtve-

reční. U ostatních bytů se nájemné 
zvyšovat nebude. 

„Nájemné v městských bytech se růz-
ní, a my se snažíme tyto rozdíly čás-
tečně vyrovnat,“ informoval starosta 
Pavel Janata. Upozornil, že nájem-
ní smlouvy se uzavíraly v různých 
obdobích, kdy byly stanoveny pro 
jejich výši různá pravidla. 

Vysvětlil, že některé smlouvy Měs-
to uzavřelo na dobu určitou, a jiné 
i na dobu neurčitou. V některých 
město sjednalo inflační doložku o 
navýšení nájemného.

 „Nevím, co bylo spouštěcím mecha-
nismem, ale o rozdílech se začalo mezi 
nájemci mluvit,“ přiznal Janata. 

Netajil, že tedy nebyl důvod se tím 
do této doby zabývat. „Ty signály js-
me začali zaznamenávat zhruba před 

rokem, z jednoho domu s pečovatel-
skou službou,“ uvedl Janata. Tam si 
obyvatelé začali stěžovat na rozdíly.

„Je to dané tím, že smlouvy se oprav-
du uzavíraly za různých podmínek,“ 
nastínil Janata. Netajil, že se uskuteč-
nila pečlivá analýza, ale i tak Město 
nemá v současné době nástroje, jak 
nájemné zcela srovnat. V některých 
případech, kde tuto možnost má, by 
se jednalo o necitlivý zásah.

Navýšení o dvacet procent se bude 
týkat 64 bytů, navýšení o inflaci 90 
bytů. Město vlastní zhruba 500 bytů. 
Protože se jedná převážně o starší 
nájemníky, Město hodlá s každým 
jednat osobně.

Zvýšení nájemného nebude plošné

Neštítily se okrást 
stařenku

Dvě ženy se pohybovaly na sklon-
ku ledna v ulici Březinova v Třebí-
či a vydávaly se za kontrolorky léků 
u osměle žijících seniorek. Jednu 
z nich, 88letou stařenku, tyto ženy 
připravily o značnou hotovost. Měst-
ská policie varuje před podobnými 
praktikami všechny obyvatele. Celá 
zmiňovaná záležitost byla okamžitě, 
pro podezření ze spáchání trestného 
činu, předána Policii ČR k dořešení. 
 -zt-

V Třebíči vzniklo 
sdružení Pirátů

Místní sdružení strany Pirátů 
vzniklo v Třebíči. Piráti se nehodlají 
omezit ve své působnosti pouze na 
Třebíč, ale jejich ambicí je zastřešit 
své členy a příznivce po celém okre-
se.

„Naši první společnou činností bude 
příprava a vydání Pirátských novin 
Třebíčska, kde se veřejnost dozví o 
tom, kdo jsme a co plánujeme,“ říká 
nově zvolená předsedkyně Míst-
ního sdružení Třebíčsko Michaela 
Vodová. -zt-

Chodník z vlakového nádraží v tře-
bíčské čtvrti Borovina kolem kolejí 
ve směru k ulici Pražská hodlá radni-
ce zachovat. Nyní tam vstup zakazu-
je informační tabule umístěná Čes-
kými dráhami, což obyvatele čtvrti 
velice rozhořčilo. V místě jsou veli-
ce komplikované majetkové vztahy. 
Část pozemků pod chodníkem se 

nachází v rukou Správy železniční 
dopravní cesty, a některé pozemky 
v rukou soukromých majitelů. 

„Necháme provést nové geometrické 
zaměření, a pokud se dohodneme se 
všemi vlastníky, hodláme chodník zre-
konstruovat a umožnit lidem přístup,“ 
slibuje místostarosta Vladimír Malý.  
 -zt-

TABULE zatím vchod na chodník od vlakového nádraží v Borovině neumožňu-
je, byť zákaz mnoho lidí nerespektuje. Foto: Antonín Zvěřina

Chodník hodlá Město zachovat


