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Pacal: Chci lepší komunikaci
(Dokončení ze str. 1)

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
chtěl odůvodnění, proč tři místostaros-
tové, zda je to názor Janaty, či koaliční 
dohody. „Počet je navržený na zákla-
dě koaliční dohody. Na rozdíl od kolegy 
Nováka si myslíme, že vše fungovalo, a 
bude fungovat i nadále,“ odvětil Janata.

Barák připomněl, že v minulém 
volebním období měla Třebíč uvol-
něné i dva radní a podle něj ti neděla-
li nic, když nyní na práci budou stačit 
tři místostarostové. Tento názor Janata 
neokomentoval. 

Návrh na dva místostarosty nepro-
šel, pro tři místostarosty se vyslovilo 
20 zastupitelů, proti bylo šest, jeden se 
zdržel. Janata přešel k dalšímu bodu, 
který měl za úkol stanovit, které funk-
ce budou členové zastupitelstva vyko-
návat jako dlouhodobě uvolnění. 

„Podle koaliční dohody navrhuji, aby 
starosta a tři místostarostové pracova-
li jako uvolnění,“ sdělil Janata.  Blanka 
Kutinová (Třebíč Občanům) kontro-
vala, aby v rámci úspor byli uvolnění 
jen místostarosta a dva místostarosto-
vé.

Janata naznačil, že model s třemi 
místostarosty se v minulosti osvědčil. 
„Některé drobné kompetence budou mít 
na starosti i další členové rady. V rámci 
vystoupení Kutinové jsem žádný protiná-
vrh neslyšel,“ poznamenal Janata.

Kutinová protinávrh upřesnila, a 
zastupitelé nejprve hlasovali o uvolně-
ném starostovi a dvou místostarostech. 
Nováka zajímalo, proč čtyři uvolnění, 
když v minulém volebním období jich 
bylo šest, a upozornil na úsporu 50 
tisíc korun měsíčně, pokud se jedno 
uvolněné místo ušetří. 

Janata opakoval, že po zkušenostech 
se počet jedna plus tři jeví jako opti-
mální. Protinávrh Kutinové neprošel, 
pro návrh Janaty se vyslovilo 22 zastu-
pitelů, čtyři byli proti a jeden se zdržel.

Následoval bod pátý, volba starosty. 
Na základě sedmi politických subjek-
tů navrhl Janata na post starosty Pavla 
Pacala (Pro Třebíč). „Zatím tady pada-
jí návrhy sedmi subjektů, a vypadá to, že 
ty se dohodly jen na tom, jak si rozdělit 
funkce,“ vyslovil se Barák.  

Chtěl slyšet programové prohlá-
šení, které by naznačilo, jaké kro-
ky učiní. Vzápětí se vrátil k tomu, jak 
dopadly volby, a k povolebnímu vyjed-
návání. „My jsme volby jako uskupení 
Třebíč Občanům vyhráli,“ připomněl.

Výherce neuspěl
Po volbách se, podle vlastních slov, 

pokusil oslovit lídry některých ostat-
ních subjektů, kromě zástupců komu-
nistů a hnutí Pro Třebíč. „Shodli jsme 
se, že nechceme spolupracovat s komu-
nistickou stranou a s hnutím Pro Třebíč 
kvůli osobě jejího lídra Pavla Pacala,“ 
informoval Barák. Podle hnutí Tře-
bíč Občanům ztělesňuje vše negativ-
ní, proti čemu členové po dvě volební 
období protestovali. 

„Některé subjekty se s námi odmít-
ly sejít, některé setkání slíbily, některé se 
s námi sešly,“ vzpomínal Barák.  

Konkrétně se jednalo o hnutí ANO 
2011 a lídra Třebíč, můj domov Jana 
Burdy. „Ostatní s námi nejednali. Tato 
koalice, spíchnutá horkou jehlou, si zřej-
mě jen rozdělila funkce, a co bude dělat, 

je ve hvězdách,“ poznamenal Barák.       
  Janata upozornil,   že tak to chodí 

vždy po volbách, že někdo s někým 
chce jednat, a s někým ne. „Koalice sed-
mi subjektů se uzavřela ve shodě v pro-
gramových otázkách. Hodlá pokračovat 
v tom, co započala koalice v minulém 
volebním období. Počítám, že v prvním 
čtvrtletí příštího roku přijde s programo-
vým prohlášením,“ naznačil Janata. 

Naznačil také, že se bude jednat o 
podrobný materiál, a že stejný krok 
učinila rada města i před čtyřmi roky. 
Barák přišel s myšlenkou, že vítězství 
hnutí Třebíč Občanům naznačilo, že 
obyvatelé města chtějí změnu. 

Upozornil, že dva mandáty získali i 
Piráti, kandidující za uskupení Společ-
ně otevřeme Třebíč, a ODS, která kan-
didovala v koalici, a ANO 2011, které 
v minulém volebním období v opozici 
mělo čtyři mandáty. „To je celkem tři-
náct mandátů,“ spočítal Barák.

Ten nechápe změnu myšlení těch-
to subjektů, když se přidaly ke koalici. 
Do diskuze vstoupila Julie Dolejší, kte-
rá připomněla, že minulé volby vyhrá-
la KSČM, a také nebyla v koalici. „Ani 
nám se to nelíbilo, ale tak dopadla povo-
lební jednání,“ upozornila. 

Slovo si vzal Janata, a poukázal, že 
proti vedení radnice se vyslovily pou-
ze dva subjekty; Třebíč Občanům a 
Společně otevřeme Třebíč. „Tyto dva 
subjekty získaly mandátů sedm, koali-
ce z minulého období dvanáct,“ podo-
tkl. Doplnil, že to naznačuje, že většina 
obyvatel Třebíče si změnu nepřeje. 

Stalo se i v minulosti
Vladimír Malý zavzpomínal, že do 

stejné situace se dostala v roce 2010 
ČSSD. „Taková je politika,“ konstato-
val. Barák se přihlásil potřetí, a litoval, 
že se k jeho hnutí nepřidaly Břehy; 
pak by se změna na radnici dala pro-
vést. I ty měly v programu změnu trasy 
obchvatu. 

Za Břehy se do diskuze zapojil Milan 
Zeibert a upozornil, že Břehy svůj 
názor nezměnily, hlasování v roce 
2002 prohrály, a jejich původní varian-
ta se liší od varianty Třebíč Občanům. 
Janata zopakoval poměr sil po volbách, 
a Kutinová navrhla, aby Pacal předsta-
vil své plány. 

Do diskuze se vložil Josef Klíma 
(KDU-ČSL) a uvedl, že opozice musí 
být konstruktivní. „O složení koalice tak 
rozhodl Barák sám,“ vyjádřil se. Do dis-
kuze se přihlásil Pacal a upozornil, že 
před podrobným programovým pro-
hlášením se musí noví členové rady 
seznámit s tím, které projekty jsou roz-

pracované. 
„Přivítal bych, kdybychom odhodili 

zášť a nahradili ji vzájemným respektem. 
To, že má někdo jiný názor, neznamená, 
že je nepřítel. Chtěl bych na zasedáních 
kultivovanost a konstruktivnost,“ pou-
kázal.

Hodlá se zabývat zaměstnaností, 
bytovou politikou a dopravní infra-
strukturou, a zejména se prý musí 
dokončit rozpracované projekty. „Do 
konce března připravíme programové 
prohlášení rady,“ naznačil. Štork upo-
zornil, že koalice ztratila čtyři man-
dáty, a to naznačuje, že lidé změ-
nu chtějí. „Proto navržené kandidáty 
nepodpořím,“ řekl.

Kutinová se pozastavila nad výrokem 
Klímy a myslí si, že koalice by měla 
přihlížet k výsledkům voleb a přehod-
notit některá rozhodnutí. Novák se 
vrátil k tématu, že změna byla možná, 
a obvinil Pacala z předražené zakázky 
na městskou hromadnou dopravu o 
160 milionů korun a z nevýhodného 
prodeje pozemku podnikateli Richar-
du Horkému v nové průmyslové zóně 
o sedm milionů korun dráže, a přidal 
se tak ke Štorkovi. 

Silná koalice
Janata se vrátil ke koalici, kdy ji 

považuje s 18 hlasy za silnou, a Roman 
Pašek (Společně pro Třebíč) chtěl 
vědět, jak hnutí Pro Třebíč financova-
lo kampaň. Dotaz nepovažoval Janata 
v bodu volba starosty za vhodný, Pacal 
přesto odpověděl.

„Jsme řádně zaregistrovaní od roku 
2011, na rozdíl od některých jiných hnu-
tí, a musíme se proto řídit zákony, včet-
ně zprávy o hospodaření. Naše oba účty 
jsou transparentní, a část peněz jsme měli 
od ústředí STANu, se kterým jsme byli 
v koalici, a které jsou také zdokumento-
vány,“ uvedl Pacal. 

Novák ještě poznamenal, že Pacal 
neodpovídá na dotazy, čemuž se Janata 
podivil, Pacal se vyjádřil, že na všech-
ny otázky odpověděl,a Novák žádný 
dotaz nepoložil. Pak došlo k vlastní 
volbě. 

Pro Pacala se vyslovilo 20 zastupi-
telů, proti bylo sedm. Pacal následně 
poděkoval za důvěru, a za práci nyní 
již bývalému starostovi Janatovi. Věří, 
že město se bude rozvíjet, a on osobně 
se bude zabývat každým konstruktiv-
ním návrhem. 

Po přestávce se Pacal ujal řízení usta-
vujícího zastupitelstva. Navrhl za mís-
tostarosty Miloše Hrůzu (ANO 2011), 
Janatu a Malého. Barákovi vadilo, že se 
stále hlasuje o funkcích, a nikdo neví, 
kdo co bude dělat. 

„K tomu se dostaneme v některém z 
následujících bodů,“ odpověděl Pacal. 
Barák pak vystoupil, že členové hnutí 
Třebíč Občanům při volbě místosta-
rostů i členů rady budou proti. Malého 
volilo 18 zastupitelů, proti bylo sedm, 
zdrželi se dva, pro Janatu a Hrůzu 22 
zastupitelů, pět proti. 

Pořadí místostarostů v zastupová-
ní starosty bude následující: Hrůza, 
Janata, Malý. Dalšími členy rady se sta-
li Martina Bártová (ODS a TnT), Jan 
Burda (Třebíč můj domov), Zuzana 
Kratochvílová (ANO 2011), Svatava 
Křížová a Milan Zeibert (oba Břehy).

V dalším bodu zastupitelé schválili 
kompetence uvolněných členů zastu-
pitelstva. Hrůza dostal na starost inves-

tice, městskou policii, sociální oblast a 
prorodinnou politiku a kulturu, Janata 
správu majetku, vodárenství, památko-
vou péči a památky UNESCO, odpa-
dové hospodářství a veřejnou zeleň, 
Malý dopravu, městskou autobuso-
vou dopravu, komunální služby, veřej-
né osvětlení, městský mobiliář, dětská 
hřiště, komunikace, úklid komunikací 
včetně zimní údržby a městské lesy. 

Finance, školství, rozvoj města, inco-
ming, územní plánování, smart city, 
cestovní ruch, krizové řízení, kance-
lář vedení města, interní audit a vněj-
ší vztahy budou v kompetenci staros-
ty Pacala. V dalším bodu rozhodovali 
zastupitelé o zřízení výborů, finanční 
a kontrolní musí zřídit ze zákona o 
počtu nejméně tří členů.

Dva výbory
Ti nemusí být členy zastupitelstva. 

Členy mimo jiné nemohou být staros-
ta a místostarostové, předsedou výbo-
ru vždy člen zastupitelstva. Pacal navr-
hl zřídit dva povinné výbory o deseti 
členech, kdy každý politický subjekt 
navrhne do pátku 30. listopadu své-
ho zástupce, a podají návrhy na dal-
ší výbory. Zřízení se dořeší na dalším 
zastupitelstvu. 

Barák se optal, zda výbory nemu-
sí mít lichý počet členů. „Ze zákona 
nemusí,“ odpověděl Pacal. Barákovi se 
nelíbil ani způsob navrhování kandidá-
tů do výborů, podle něj stačí nomina-
ce přímo na zastupitelstvu. Stejný krok 
považoval za rozumný u dalších výbo-
rů, a navrhl zřídit výbor pro obchvat, 
který by se problematikou zabýval. 

„Myslím si, že předběžné návrhy členů 
výborů urychlí jednání zastupitelstva,“ 
uvedl Pacal. Pašek navrhl zřízení výbo-
ru pro revitalizaci centra města. 

Barák navrhl zřídit redakční radu pro 
komunikační kanály města jako výbor. 
Návrh zastupitelé nepřijali, stejně jako 
další dva návrhy. Pacal se pak omluvil; 
počet členů kontrolního a finančního 
výboru musí být lichý, a navrhl jede-
náct členů. Zastupitelé zřízení jednot-
ně odsouhlasili. 

Barák požadoval, aby jako opoziční 
strana měli v obou výborech dva čle-
ny a opět se pozastavil nad zasíláním 
písemných návrhů. Pacal zopakoval 
svoje stanovisko. Vzápětí ho podpo-
řil Janata. „Příště můžeme odsouhlasit i 
výbory, které dnes hlasováním neprošly,“ 
poznamenal.

Rozhodnutí o odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitel-
stva města byl předposledním bodem 
jednání. Ty stanovuje nařízení vlády. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že v přípa-
dě souběhu funkcí pobírá neuvolněný 
člen zastupitelstva města pouze měsíč-
ní odměnu za výkon funkce, za kterou 
se poskytuje nejvyšší odměna.

Návrh odměn 
Neuvolněným členům zastupitelstva, 

kteří provádějí svatební  obřady, se 
odměna zvyšuje o dva tisíce korun, 
a o tisíc korun pro ostatní neuvol-
něné členy zastupitelstva. Zastupi-
telstvo vše odsouhlasilo. Závěrečné 
slovo patřilo starostovi Pacalovi. Ten 
zastupitele vyzval ke společnému 
fotu do kroniky města, a upozornil, 
že další zastupitelstvo se uskuteční 
ve čtvrtek 13. prosince. 

PAVEL PACAL


