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ZIMNÍ RADOVÁNKY: Třebíčští otužilci využili mrazivý začátek roku a svoji sezonu zahájili koupáním v nádrži Markovka. 
Mnoho lidí pak příznivé počasí v okolí města využilo k běhu na lyžích.  Foto: Antonín Zvěřina

Rada města doporučila zastu-
pitelstvu schválit rozpočet na 
letošní rok s výhledem do roku 
2025.

� Antonín Zvěřina

Schválení rozpočtu pro rok 2021 
zastupitelstvem považuje třebíčský 
starosta Pavel Pacal za jeden z nejdů-
ležitějších kroků. Informoval, že rozpo-
čet počítá se snížením některých man-
datorních výdajů ve výši deset procent. 

„Jedná se zejména o dotace jednotli-
vým sportovním organizacím či příspěv-
kovým organizacím. Očekáváme i nižší 
příjmovou stránku související s pandemií 
na základě schválení zrušení superhrubé 
mzdy,“ vysvětlil Pacal. Doplnil, že se 

všemi těmito vlivy rozpočet počítá a 
sestavení je velice konzervativní. 

Počítá i s možným negativním vývo-
jem celkového hospodaření státu, což 
se vyskytlo i v roce minulém. „V rámci 
rozpočtu přesto uskutečníme některé větší 
investiční akce. Za všechny chci jmenovat 
pokračování úprav centrálního Karlo-
va náměstí, zahájíme výstavbu bytového 
domu v ulici Modřínová, kde budou soci-
ální a startovací byty,“ poukázal Pacal.

Město plánuje i výstavbu kruhové 
křižovatky v ulici Rafaelova s napo-
jením na novou průmyslovou zónu. 
Zahájí zakázku na preferenci veřejné 
dopravy, která umožní úpravu světel-
ných zařízení na křižovatkách. Dvě 
nové signalizace přibudou na křižo-
vatce u hlavní pošty a křížení ulic Zno-

jemská, Demlova a Okrajová. 
„Samozřejmě se uskuteční další akce 

s menším či větším rozsahem. Například 
se jedná o první etapu úprav parku na 
Hrádku a mnoho dalších,“ uvedl Pacal. 
Zdůraznil, že rozpočet navrhuje scho-
dek, protože město díky dlouhodobé-
mu dobrému hospodaření má finanč-
ní prostředky, které může do rozpočtu 
zapojit.

Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočet města 
Třebíče na rok 2021 a investiční akce 
nad milion korun, schválit střednědo-
bý výhled rozpočtu do roku 2025 a 
částku na spolufinancování programů 
z Evropské unie ve výši zhruba 1.829 
tisíc korun. Zastupitelstvo se uskuteč-
nilo po uzávěrce Třebíčských novin. 

Rozpočet města bude schodkový

Spuštění se odkládá 
Veřejná zakázka Obnova větrné-

ho mlýna v Třebíči se odkládá na 
konec února letošního roku. Podle 
starosty Pavla Pacala je to z důvodu 
pozdržení spuštění mechanismu otá-
čení lopatek. Upozornil, že se jed-
ná o unikátní zařízení, které v České 
republice nemá obdoby.   -zt-

Nemocné dřeviny 
nahradí novými

První etapu revitalizace městské-
ho parku Masarykovy sady na Hrád-
ku plánuje město Třebíč. Spočívá 
v kácení dřevin. Starosta Pavel Pacal 
zdůraznil, že kácení se uskuteční 
v souladu s odbornými studiemi. 
Doplnil, že se jedná o stromy či keře, 
které to vyžadují ze zdravotního hle-
diska, a město je nahradí novými 
dřevinami. Akce se uskuteční od jara 
do podzimu.  -zt-

Stavbu prodražil 
průzkum

První dodatek ke smlouvě k akci 
Revitalizace Karlova náměstí v Tře-
bíči rozhodla uzavřít rada města. Sta-
rosta Pavel Pacal vysvětlil, že se jedná 
zhruba o 300 tisíc korun. Navýšená 
částka vznikla v důsledku plošného 
archeologického průzkumu v území 
před Malovaným domem. Tam se 
objevily některé cenné vykopávky. 

 -zt-


