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Chtělo by se říci – konečně! Zatímco jinde schvalují základní dokument pro hospodaření
města koncem předchozího roku, v Třebíči se to dlouhodobě nedaří. Úředníci a radní
evidentně nezvládají připravit včas kvalitní podklady.

  

„Rozpočet opět nebyl připraven tak, jak již dlouhodobě požadujeme, tedy položkově.
Nemohlo by tak docházet k tomu, aby si rada svévolně přesouvala peníze mezi
jednotlivými položkami, jak jsme toho často svědky,“ vyjadřuje svůj názor Jaromír Barák
(HZNR!), podporovaný celou opozicí, zejména kolegou Pavlem Heřmanem. Jako příklad
byla uvedena předražená rekonstrukce jednacího sálu zastupitelstva. Předsedkyně
finančního výboru, zarytá komunistka Julie Dolejší, přechází do protiútoku. Požaduje,
aby tedy Barák navrhl rozpočtové položky sám. Absurdnost takového návrhu je zřejmá.
Jeden zastupitel nemůže nahradit práci několika set profesionálních úředníků, navíc
placených z daní občanů.

      

  

V diskuzi bylo navrženo i několik změn. Například opětovně zazněl návrh zrušit Třebíčský
zpravodaj a o zhruba 1 milión tak snížit předpokládaný úvěr města. Kvalita této hlásné trouby
koalice a komunistů je dlouhodobě kritizována občany města. Právě hlasy radniční koalice a
komunistů však návrh neprošel. Naopak prošel návrh Pavla Janaty (KDU-ČSL) na úsporu
zhruba 4,5 miliónu korun, které měly být použity na nekoncepční úpravu chodníků na
Komenského náměstí, který ve výboru, zabývajícím se revitalizací centra města, iniciovali
někteří členové opozice. Podle Janaty je nutno nejprve stanovit, jak bude v budoucnu vypadat
centrum města, a pak teprve řešit jednotlivé kroky. Zastupitelé mu dali za pravdu.  
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Nakonec byl po diskuzi rozpočet schválen jako vyrovnaný, jak ukládá zákon. Jenomže právě
vyrovnanost je pouze zdánlivá. Byla dosažena jen za cenu úvěru ve výši 54 (!) miliónů korun,
který budou občané splácet v době funkčního období následujících zastupitelstev. Není bez
zajímavosti, že podstatně nižší zadlužení města na rekonstrukci všech sítí a zádlažby v Zámostí
v době starostování Pavla Heřmana koalice nejúspěšnějšímu starostovi novodobé třebíčské
historie otlouká o hlavu dodnes.

  

František Ryneš
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