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Necelé dvě hodiny trvalo ustavující shromáždění třebíčského zastupitelstva. Proběhlo
přesně podle scénáře, vypracovaného koalicí. Po úvodních formalitách došlo k volbě
starosty. Pavla Heřmana (HZNR!) navrhl Petr Škarabela, socialista Vašíček navrhl svého
partajního kolegu a bývalého radního Malého a komunistka Julie Dolejší Pavla Pacala
(Pro Třebíč). Ten se po chvilce váhání této pocty vzdal. Při hlasování zvítězil Pavel
Heřman, když dostal minimální potřebný počet hlasů, tedy 14. Malý odešel poražen,
dostal pouze 10 hlasů.

  

Inaugurační projev Pavla Heřmana byl plný frází a laciných klišé, ani slovo o programu a už
vůbec nic konkrétního, což řada přítomných evidentně čekala. „Býval jiný borec“, povzdechl si
jeden z jeho příznivců v publiku.

  

Dva uvolnění místostarostové jsou ode dneška Pavel Pacal (Pro Třebíč) – obdržel nejvíce hlasů
ze všech zvolených, tedy 16 a Milan Zeibert (Břehy), který obdržel 15 hlasů. Stejný počet hlasů
obdržela i Marie Černá (Třebíč-můj domov). Pro Pavla Svobodu (TOP 09) hlasoval také nejnižší
možný počet zastupitelů, který stačil ke zvolení, tedy 14.

      

  

Zbývalo dovolit čtyři radní. Stali se jimi Jaromíra Hanáčková (Pro Třebíč), MUDr. Kotačka (Věci

 1 / 3



Třebíč má starostu i radu města
Čtvrtek, 11 Listopad 2010 17:48 - Aktualizováno Čtvrtek, 02 Prosinec 2010 08:27

veřejné) a jeho spolustraník Martin Svoboda a Jolana Smolová (HZNR!).

  

Zastupitelé se rozhodli zřídit tři výbory zastupitelstva. Kontrolnímu výboru bude předsedat
někdo z opozice (v minulém funkčním období tomu tak nebylo, předsedal mu spřátelený
komunista), bude mít 11 členů, stejně jako finanční výbor, kde se již koalice usnesla na Ireně
Hejzlarové (TOP 09). Tyto výbory jsou zřizovány ze zákona. Výbor pro revitalizaci města bude
mít 15 členů, měli by to být většinou odborníci. Personální složení výborů se odložilo na příští
zastupitelstvo.

  

Zádrhel představovalo stanovení odměn uvolněným a neuvolněným funkcionářům. I když vláda
všude šetří, noví třebíčští zastupitelé se pěkně rozjeli. Schválili si platy v maximální výši.
Starosta Pavel Heřman to odůvodnil tím, že minulí funkcionáři byli líní, kdežto noví budou
pracovat na sto procent.

  

V případě Marie Černé, která současně pracuje jako tajemnice sdružení obcí Energoregion a na
„vedlejšák“ ještě přednáší na Západomoravské vysoké škole Třebíč, to ani teoreticky platit
nemůže (kdy by vlastně spala?). Pavel Svoboda zase na plný úvazek řediteluje Bráfově
obchodní akademii. V jeho případě se možná dočkáme přechodu mezi uvolněné místostarosty.
Na kraji se dost hlasitě hovoří o jeho odvolání z postu ředitele.

  

Ale zpět k tomu zádrheli. Neuvolněným místostarostům zastupitelé schválili za poloviční práci
více než 26 tisíc korun každému. Pohrdání voliči může mít nepříjemnou dohru.

  

Hladký průběh zastupitelstva narušila jen slovní přestřelka mezi bývalým starostou Ivo Uhrem
(ODS) a Danešem Burketem. Připomněla nenávistné napadání za Maškovského a Uhrovského
starostování. A tak přítomné čas od času pobavil jen staronový starosta, který se evidentně v
nové agendě těžko orientoval. Určitě se do toho brzy dostane.

  

Zasedání končilo tradičně bodem různé. Sedmdesátiletá občanka Božena Hamžová vyčetla
Heřmanovi prastaré hříchy. Vzpomněla kauzu Interm (kde Pavel Heřman absolutně čisté
svědomí asi nemá), zadlužení města municipálním úvěrem vlády USA a nepostavenou
průmyslovou zónu. Nikdo není dokonalý, Pavlu Heřmanovi by se dalo pár závažnějších věcí
určitě vytknout, ale tyto „mastnovské“ argumenty to zrovna nejsou. Paní Hamžovou také hodně
zlobila podpora Horáckých novin, které se Pavel Heřman dlouhodobě těšil. I když už byl dávno
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příspěvek staré dámy u konce, její nadávky zněly ještě z chodby.

  

Vladimír Malý pak nakonec přednesl obligátní povinný příspěvek o pravém vítězi voleb a
podvodu na voličích. Nový starosta všem zdvořile poděkoval a vyjádřil naději, že práce nového
zastupitelstva se ponese ve znamení práce a vzájemné tolerance.

  

František Ryneš
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