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Provizorní rozpočet se nelíbil 
opozičnímu zastupiteli Jaromí-
ru Barákovi, přesto byl schvá-
lený. 

� Antonín Zvěřina

Provizorní rozpočet na leden a 
únor příštího roku schválilo třebíč-
ské zastupitelstvo na prosincovém 
zasedání. Bod předložil starosta 
Pavel Pacal, který toto rozhodnutí 
odůvodnil tím, že se něco takového 
v minulosti osvědčilo. 

„Město v tomto období nesmí zahájit 
žádné investiční akce, a stanovuje pro-
středky, které je možné použít do doby, 
než bude schválený řádný rozpočet. 
Tato skutečnost se stala v Třebíči pravi-
dlem a osvědčila se. Nepřinesla žádné 
komplikace,“ vysvětlil Pacal.  

Doplnil, že město může dokončit 
akce z předcházejícího období. Roz-
počtové provizorium končí schvá-
lením řádného rozpočtu na přísluš-
ný kalendářní rok. Jako první se do 
diskuze přihlásil lídr nejsilnějšího 
opozičního hnutí, Třebíč Občanům 
Jaromír Barák.

Normální stav
Naznačil, že se stal zastupitelem 

v roce 2006, a od té doby se setkává 
vždy s tímto řešením. „Když si uvědo-
míme, že se jedná o provizorium, musí-
me si říct, že se nejedná o normální 
stav,“ přemítal. Považuje něco tako-
vého za nestandardní. 

Upozornil, že vždy proti provizoriu 
hlasoval. Připomněl, že minulý sta-
rosta Pavel Janata sliboval, že se nad 
tímto krokem zamyslí, a nic se nesta-
lo. „V mnoha městech v těchto dnech 
řádný rozpočet schvalují, a nemají 
s tím žádný problém,“ naznačil. 

Myslí si, že i Třebíč by k něčemu 
takovému měla přistoupit, a nesvá-
dět vše na skutečnost, že něco tako-
vého se učinilo i loni. I z toho důvo-
du, že město nemůže vypisovat 
výběrová řízení na některé investiční 
akce. 

„Pak můžeme případně rozpo-
čet upravit, což se z 20 až 30 procent 
stejně děje,“ konstatoval. Doplnil, že 
schválení řádného rozpočtu by bylo 
výhodnější pro město. Pacal odvětil, 

že počet měst a obcí, které schvalují 
provizorium či řádný rozpočet, je na 
Vysočině zhruba ve stejném počtu.

„Není to zvyk, a chod města to nijak 
negativně neovlivňuje, ani ohledně sta-
vebních akcí. Pokud by se něco rýsova-
lo, město by určitě rozpočet schválilo 
jako řádný,“ poznamenal. Nastínil, 
že pro řádný rozpočet je potřeba mít 
k dispozici ještě některé údaje, které 
ho zpřesní. 

Janata netajil, že před čtyřmi roky 
řekl, že se nad tímto problémem 
chce zamyslet. „Také jsem to učinil, 
a to velice zodpovědně. Dospěl jsem 
k názoru, že rozpočtové provizori-
um není pro Třebíč žádný problém,“ 
poznamenal. Zdůraznil, že nikdy v 
minulosti se nejednalo o dva měsí-
ce, ale řádný rozpočet se vždy schvá-
lil na prvním zasedání zastupitelstva 
v příštím roce, což bylo v průběhu 
ledna. A tím rozpočtové provizori-
um padá. 

„Vůbec nic nebrání, aby i v průběhu 
ledna probíhala výběrová řízení na 
zhotovitele staveb a všech prací s tím 
souvisejících,“ sdělil. Konstatoval, že 

za dobu svého starostování se nese-
tkal s tím, že by rozpočtové provizo-
rium znamená nějaký problém. 

Podle zákona
Barák oponoval, že slovo provizori-

um neznamená normální stav. Opět 
se přiklonil k tomu, aby zastupitelé 
Třebíče schvalovali řádný rozpočet. 
Argumentoval opět i tím, že vždy 
v něm dochází ke změnám, a pak je 
jedno, zda se se schvaluje řádný roz-
počet, či provizorium. „Město by se 
mělo řídit zákonem,“ doplnil. 

Starosta Pacal zdůraznil, že měs-
to rozpočet schvaluje podle zákona a 
že není třeba mást obyvatele města. 
Barák připustil, že provizorium je pod-
le zákona, ale jedná se o nestandardní 
záležitost. To Pacal nekomentoval. 

Tím diskuze skončila, a nastalo 
hlasování. Pro návrh provizoória se 
vyslovilo 20 zastupitelů, proti pět, 
a dva zastupitelé se zdrželi. Staros-
ta Pacal mohl konstatovat, že tento 
bod, provizorní rozpočet, byl schvá-
lený. 

Zastupitelé schválili provizorní rozpočet

Společnost FRÄNKISCHE CZ, s. 
r. o., získala 1. místo v Národní ceně 
kvality České republiky v kategorii 
velká organizace – program START 
PLUS. Ve stejné kategorii okříšský 
výrobní závod dále získal 3. místo 
v Národní ceně České republiky za 
společenskou odpovědnost.

Národní cenu kvality České repub-
liky a Národní cenu České republiky 
za společenskou odpovědnost vyhla-
šuje Rada kvality již řadu let. Prestiž-
ní ocenění byla v letošním roce nej-
lepším firmám předána v úterý 27. 
listopadu 2018 ve Španělském sále 
Pražského hradu.

Národní ceny jsou považovány za 
nejprestižnější ocenění, jaké může 
firma získat. Jsou udělovány ve více 
než 80 zemích světa, podle stejných 
pravidel, a jsou nástrojem k dosaho-
vání vynikajících výsledků. 

Společnost FRÄNKISCHE CZ se 
do soutěže Národních cen Rady kva-
lity České republiky zapojila v letoš-
ním roce vůbec poprvé, a v katego-
rii „velká organizace“ byl okříšský 
výrobní závod úspěšný hned dva-
krát. 

Společnost získala 1. místo v 

Národní ceně kvality České repu-
libky v programu START PLUS 
a společně s ním obdržela i mezi-
národně uznávaný certifikát od 
Evropské nadace pro řízení kvality 
„Committed to Excellence – 2 Star“, 
a dále pak 3. místo v Národní ceně 
České republiky za společenskou 

odpovědnost, a tím i další meziná-
rodní certifikaci „Committed to Sus-
tainability – 2 Star“.

„Získání Národních cen vnímám 
jako zcela mimořádné ocenění naší 
dosavadní práce, a současně jako 
velký závazek do budoucna – nejen 
vůči naší organizaci samotné, ale i 
vůči našim zaměstnancům a zákaz-
níkům, a v neposlední řadě také vůči 
regionu, ve kterém působíme,“ sdělil 
Jiří Novotný, jednatel společnosti 
FRÄNKISCHE CZ.

Skupina FRÄNKISCHE je svě-
tovou jedničkou v oblasti vývoje, 
výroby a dodávek technicky špičko-
vých plastových trubek, určených 
pro strojírenský, zejména pak auto-
mobilový průmysl. 

Mezi zákazníky společnosti patří 
největší světové automobilky, stej-
ně jako známí výrobci bílé domácí 
techniky. -zt-

Společnost FRÄNKISCHE získala 
prestižní ocenění v národní ceně kvality
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