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Zastupitelé reagovali na zase-
dání rady města, dotazy vznášela 
opozice. 
� Antonín Zvěřina

Bod číslo dvě na prosincovém zase-
dání třebíčského zastupitelstva se 
zabýval jednáním rady města. V úvodu 
starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) kon-
statoval, že od předchozího jednání 
zastupitelstva se rada sešla sedmkrát. 
Vzápětí otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Jako první se přihlásila Blanka Kuti-
nová (Třebíč Občanům). Zajímalo ji, 
proč se rada města rozhodla rozšířit 
kamerový systém v plaveckém areá-

lu Laguna o patnáct nových přístrojů. 
„Chtěla bych vědět, kde jsou rozmístěny,“ 
doplnila. 

Vedoucí odbory správy majetku měs-
ta a investic přiznal, že plán rozmístění 
sebou nemá, ale přislíbil jej Kutinové 
dodat. Richard Štork (Třebíč Obča-
nům) se zajímal o studii využití auto-
busového nádraží, zejména proč došlo 
ke zdržení vypracování.

Pacal potvrdil, že město zadalo ideo-
vou studii a obdrželo několik variant. 
„Po konzultaci s městským architektem 
byl zhotovitel vyzván, aby některé věci 
doplnil, což zavinilo zdržení,“ odpově-
děl Pacal. 

Kutinová obdrží seznam kamer

Tři kontroly předložil třebíčskému 
zastupitelstvu předseda kontrolní-
ho výboru Roman Pašek (Společně 
otevřeme Třebíč). Jednalo se o kon-
trolu výběrového řízení na zasíťová-
ní pozemku pro individuální výstav-
bu v lokalitě u polikliniky, kontrolu 
stížností a peticí za rok 2018 a první 
polovinu roku 2019 a kontrolu prů-
běhu zadávání veřejných zakázek. 

„U žádné z kontrol nebyly vzneseny 
žádné připomínky,“ konstatoval Pašek. 
Kontrola výběrového řízení na zasíťo-
vání pozemků u polikliniky se nelíbi-
la Jaromíru Barákovi (Třebíč Obča-
nům). Považoval ji za nedostačující. 

Pozastavil se nad tím, že jedna 
z firem byla ze zakázky vyloučena a 
později vrácena do hry. Pašek připus-
til, že tato kontrola provedena nebyla, 

protože v té době nebyly známy pod-
klady. „Rád tuto kontrolu provedu,“ 
naznačil. 

Barák navrhl usnesení, aby zastupi-
telstvo města rozhodlo pověřit kon-
trolní výbor zastupitelstva, aby pro-
věřil, zda bylo vyloučení a opětovné 
zařazení firmy v souladu se zákonem. 
Zastupitelstvo ukládá předsedovi 
výboru výsledky předložit na dalším 
zasedání zastupitelstva 30. ledna. 

K problému se vyjádřil i staros-
ta Pavel Pacal. Upozornil, že zakázku 
dostala firma s nejnižší nabídkou, která 
nabízí práci místním firmám. „Musím 
říci, že vedení města nemá žádnou oblí-
benou firmu, jak zde zaznělo, ale respek-
tuje všechny, protože zaměstnávají míst-
ní obyvatele,“ zdůraznil. Barákův návrh 
zastupitelé schválili.  -zt-

Také letos se koná na Třebíčsku 
Tříkrálová sbírka. Potrvá do 14. ledna. 
První sbírka v rámci republiky se kona-
la před 20 lety. Každý koledník obdrží 
od pořadatele Oblastní charity Třebíč 
malý dárek. 

Třebíčská charita z výtěžku počí-
tá podpořit ošetřovatelskou službu v 
rodinách, zlepšit dostupnost pečova-
telské služby po okrese Třebíč, zlep-
šit zázemí Rané péče, která pomá-
há dětem s handicapem, poskytnout 
pomoc lidem v nouzi a zabezpečit 
dostupnost programů PRIMÁRNÍ 
PREVENCE.

Loni se do sbírky zapojilo zhru-
ba 1700 dobrovolníků, kteří obešli 
domácnosti ve 215 městech, obcích 
a osadách. Ke sbírce bylo zapečetě-

no 514 pokladniček. Výtěžek sbírky 
byl 2.829.622 korun,  to je o 153.586 
korun víc než v předchozím roce. 
V Třebíči a přilehlých obcích sbír-
ka vynesla 513.004 korun, o 31.029 
korun víc než v roce předchozím.

Opět se dařilo skupince rodi-
ny Čapkových a Pudilových, která 
obešla 23 třebíčských ulic. Sbírala 
postupně do sedmi pokladniček, kte-
ré dohromady vážily 16,85 kilogra-
mů. Nejtěžší z nich vážila 3,1 kilo-
gramů. Bylo v nich celkem 73.702 
korun.

Nepřetržitě, po celých 18 let se 
do sbírky zapojuje skautská vedoucí 
Jaroslava Hlinková se svým skautským 
dorostem. Loni ve čtyřech pokladnič-
kách přinesli 60.038 korun.     -zt-

Kladné ohlasy na vánoční výzdobu 
těší třebíčskou radnici. A to i přesto, 
že nebyla šance si výzdobu vyzkou-
šet. Starosta Pavel Pacal připomněl, 
že v Třebíči se vždy vánoční strom 
rozsvěcoval až při Mikulášské besíd-
ce.  „Na základě názorů veřejnosti se to 
v roce 2018 přesunulo na první adventní 
neděli,“ sdělil.  Na první takové rozsví-
cení přišlo zhruba 250 lidí, kteří měli 
k dispozici jeden stánek. 

Letos radnice zajistila provoz pěti 
stánků, ale pro velké množství lidí to 
nepostačovalo. Pacal také zareago-
val na názor, že na náměstí byla velká 
tma. „Jinak to nešlo uskutečnit, protože 
výzdoba je napojená na veřejné osvětlení. 
Kdybychom rozsvítili lampy, začalo by 
svítit všechno a nebyl by to takový efekt,“ 
vysvětlil. 

Připustil, že v letošním roce už se 
bude počítat s pódiem pro účinkují-
cí, aby je bylo lépe vidět. Doplnil, že 
strom se dá rozsvítit i zvlášť, proto to 
nebude při mikulášských besídkách 
žádný problém. Radnice i řešila, zda 
by trhy neměly být lidem k dispozici 
po celý advent, ale Pacal si myslí, že 
čtrnáct dní postačuje. 

Počítá s tím, že v letošním roce 
bude na adventní neděli k dispozi-
ci ještě více stánků, aby se netvořily 
fronty. S kladnou odezvou se setkaly 
i nové dřevěné stánky. I když někte-
ří prodejci měli výhrady.  Někte-
ří požadovali, aby mohli prodávat 
ve svých prostorách, ale radnice 
nic takového nepovolila. V úvahu 
v budoucnu na náměstí připadají i 
ohřívače.  -zt-

Začala Tříkrálová sbírka

Výzdoba v centru se líbí

TRADIČNÍ trhy lákaly nejen obyvatele Třebíče, ale i z širokého okolí.
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Kamery zvýší 
bezpečnost

Zdůraznil, že s finální studií budou 
seznámeni nejen zastupitelé, ale i 
veřejnost. Po debatě vedení města zadá 
zpracování řádné studie. Kutinová se 
ve svém příspěvku vrátila ke kamerám 
a požadovala informaci proč. 

„Určitě nejde o sledování obyvatel, ale 
o monitorování prostoru z hlediska bez-
pečnosti,“ odvětil Pacal. Jaromír Barák 
(Třebíč Občanům) podpořil kolegu 
Štorka. Ptal se, proč není vypsaná na 
úpravu autobusového nádrží architek-
tonická soutěž. 

Pozastavil se i nad soutěží na zasíťo-
vání lokality pro individuální výstavbu 
u polikliniky, ale problematika se řeši-
la až v souvislosti s činností kontrolní-
ho výboru. Na první dotaz zareagoval 
Pacal, že ideová studie nádraží se zpra-
covává na popud městského architek-
ta.

„Ideová studie pouze určuje směr, 
kterým se případná úprava bude ubí-
rat,“ konstatoval Pacal. Připomněl, že 
ohledně výběrového řízení bylo vše 
vysvětleno na minulém zastupitelstvu, 
zopakoval, že vítězná firma byla komi-
sí vyloučena kvůli nedostatečným refe-
rencím.

Společnost podala námitku a referen-
ci doložila, takže se podle zákona vráti-
la do hry a díky nejnižší ceně ve výbě-
rovém řízení zvítězila. To Barákovi 
nestačilo a tak Pacal odpovědi zopako-
val včetně toho, že dodatek ve smlouvě 

s vítěznou firmou s veřejnou zakázkou 
nesouvisí.  

Další kroky
„Pokud jde o autobusové nádraží, po 

projednání s obyvateli města se bude roz-
hodovat o dalších krocích,“ informoval 
Pacal. Aleš Novák (Třebíč Občanům) 
vznesl dotaz ohledně studie k parková-
ní ve městě. 

Pacal odpověděl, že studie má navrh-
nout, jaké jsou ve městě možnosti par-
kování. „Pokud jde o židovskou čtvrť a 
moje vyjádření, že v tomto prostoru by se 
nemohla pohybovat vozidla kromě oby-
vatel, je to jen jedno z možných řešení, 
nikoli konečné,“ vyjádřil se Pacal. 

Vedoucí dopravního odboru Aleš 
Kratina doplnil, že studie má za cíl 
vyhodnotit stav dopravy v celém 
městě a navrhnout konkrétní opat-
ření, například i v oblasti dopravní-
ho značení. Pokud jde o parkování, 
budou se řešit i možnosti na sídliš-
tích, kde zřejmě dojde ke zvýhodně-
ní obyvatel. 

Novák vzápětí požadoval, aby měla 
možnost se k této problematice vyjá-
dřit dopravní komise. Pacal upozor-
nil, že dopravní komise nemůže radu 
města úkolovat, to není její pracov-
ní náplň. Naznačil, že vedení města 
s obyvateli vždy jedná a bere jejich 
požadavky na vědomí. Zastupitelé pak 
odhlasovali, že berou na vědomí jed-
nání rady města. 


