
1. listopadu 2010 uzavřeli nově zvolení zastupitelé 
volebních stran SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KAN-
DIDÁTŮ (SNK) a KDU-ČSL koaliční smlouvu a tím 
převzali odpovědnost za správu a budoucí rozvoj města 
ve volebním období 2010 - 2014. V koaliční smlouvě 
se zavázali zveřejnit programové prohlášení, ve kterém 
občanům sdělili hlavní cíle svého programu, které se za-
vázali prosazovat. Učinili tak v Olešnickém zpravodaji.

Aby existoval širší konsensus s cíli programu a ten byl 
podpo rován i dalšími dvěma volebními stranami, byli 
zvoleni ze zastupitelů KSČM a Občanů města Olešni-
ce - sdružení nezávislých kandidátů, dva členové rady. 
Takto byla Rada města Olešnice jako výkonný orgán sa-
mosprávy zastoupena všemi subjekty, které získaly své 
zastupitele v zastupitelstvu města.

Složení Rady města Olešnice bylo následující: PaedDr. 
Zdeněk Peša (SNK) - starosta, Ing. Pavel Adamec (KDU-
-ČSL) - místostarosta, Karel Kubíček (SNK), František Fi-
ala (Občané města Olešnice - SNK), Pavel Žíla (KSČM). 

Dalšími členy zastupitelstva byli za SNK: MUDr. Jan Ne-
chuta, MVDr. Jaroslav Slavíček, Vlastimil Jež, Ing. Martin 
Baka. Za Občany města Olešnice - SNK: Bc. Adolf Vraspír, 
Ing. Jakub Slavíček a Jaroslav Ševčík, za KDU-ČSL: Ing. 
Josef Kánský, Milan Trmač a za KSČM: Jaroslav Baka. 

Po čtyřech letech práce rady a zastupitelstva města je 
možné ohlédnout se, co se podařilo z programového 
prohlášení splnit:

Programové prohlášení zastupitelů Naplnění × nenaplnění programu
- budeme podporovat spolkový život v Olešnici. Byli jsme u zrodu 

Grantového systému města a budeme se snažit v něm pokračovat 
bez jeho finančního krácení. Tedy i nadále budou podporovány akti-
vity sboru dobrovolných hasičů, Orlů, Sokola, fotbalistů, chovatelů, 
včelařů atd.,

Grantový systém pro spolky a ZŠ a MŠ nejenom že zůstal zachován, 
ale finance z rozpočtu města byly navýšeny i o prostředky určené MC 
Hastrmánek k zajištění pronájmu prostor. Cíl zachovat podporu měs-
ta spolkové a mimoškolní činnosti dětí byl naplněn. Navíc se podařilo 
dotačně zajistit vzájemnou výměnu mládeže s Estonskem programem 
Mládež v akci.

- budeme podporovat konání tradičních kulturních akcí a propagovat 
i vznik nových tradic,

Všechny tradiční akce (Olešnická kytka, vánoční trhy, Václavský jar-
mark, městské pivní slavnosti atp.) byly podpořeny a tradice pokračuje. 
Nově byla postavena boží muka, jako památník povodním. 

- podpoříme sportovní aktivity, údržbu a provoz stávajících a vznik 
nových sportovišť,

Vybudován byl nový tenisový kurt, zázemí tenisu, kompletně rekon-
struováno kluziště, opraven atletický areál. Vybudováno bylo hřiště na 
plážový volejbal, opravami prošlo koupaliště.

- podpoříme regeneraci dětských hřišť pro maminky s dětmi; stávající 
hřiště, a to i u mateřské školy vyžadují nové investice,

Nové hřiště je vybudováno v zahradě MŠ, v ulici V lukách je pak nové 
dětské hřiště pro veřejnost.

- budeme i nadále podporovat předškolní i školní zařízení zřizované 
městem, budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí podporou 
zájmových útvarů,

Budovy škol byly předmětem investic. MŠ se zateplenou střechou, 
novou fasádou a novou kotelnou, chodníky na zahradě a rozšířeným 
parkovištěm, ZŠ s novou zahradou, učebnami, budovou pěstitelských 
prací a dotačně podpořenými kroužky technického a přírodovědného 
zaměření.

- budeme hledat mimodaňové příjmy města formou dotací ke zvýšení 
kvality života občanů,

Město bylo v tomto období mimořádně úspěšné v čerpání evropských 
dotací z řady operačních programů v částce 36,5 milionů korun(!) viz. 
tabulka

- budeme prosazovat v oblasti životního prostředí udržení kvality vod 
a údržbu veřejné zeleně,

Rozsah péče o veřejnou zeleň se nezvýšil, ale zůstal zachován. Čistotu 
komunikací pomáhá řešit nový zametací vůz, vybudována byla nová 
sběrná hnízda pro separaci recyklovatelných odpadů. Čistírna odpad-
ních vod po instalaci nové kalové koncovky prošla nedávno také rekon-
strukcí hlavní budovy. 

- přes zvyšující se administrativní náročnost hodláme zachovat provo-
zování vodovodu a kanalizace v rukách městského podnikání s tím, 
že prioritní je udržení v regionu příznivé výše vodného a stočného,

Výše vodného a stočného se změnila pouze minimálně. Jinak město 
hospodaří v této oblasti s péči řádného hospodáře a s náklady, které 
umožňují odběratelům platit o třetinu nižší cenu než jinde v okrese. 
Provedeny byly větší opravy kanalizace V domkách a na ulici Druž-
stevní. 

- podpoříme realizaci přípravy výstavby nových domů, a to podpo-
rou výstavby inženýrských sítí k městským pozemkům určeným k 
výstavbě,

Díky získané dotaci ROP JV se podařilo zainvestovat sítěmi pozemek 
u areálu chovatelů a realizovat výstavbu domu chráněného bydlení. 
Rekonstruováno a rozšířeno bylo částečně veřejné osvětlení a upraven 
povrch některých komunikací k nové zástavbě.

- budeme iniciovat přijetí územního plánu města tak, aby byl zaručen 
jeho další rozvoj,

Po připomínkách a projednání v zastupitelstvu byl přijat dle nové legis-
lativy nový územní plán pro město s platností řady let. Zahájena byla 
druhá etapa pozemkových úprav. V rámci první etapy pak výstavba 
polních cest.

- budeme se zasazovat o zajištění další realizace protipovodňových 
opatření,

Byl vybudován systém včasné výstrahy obyvatelstva prostřednictvím 
hladinoměrů a bezdrátového rozhlasu. Město prodalo své pozemky 
správci vodního toku k realizaci akce „Zprůtočnění koryta Nyklovic-
kého potoka“.

- budeme podporovat rozvoj služeb péče o seniory a zlepšení kvality 
jejich života (pečovatelská služba, zajištění stravování ve školní ku-
chyni, podpora aktivit trávení volného času),

Nadále pokračovala podpora pečovatelské službě, stravování a pro-
střednictvím grantů i trávení volného času seniorů a zdravotně postiže-
ných. Rozvojovou aktivitou je zprovoznění domu chráněného bydlení.

- podpoříme další modernizaci budov města - lékařského střediska 
pro rozvoj lékařské péče, hasičské zbrojnice pro zázemí hasičů a 
techniky apod.,

Kompletní rekonstrukcí prošla hasičská zbrojnice s přístavbou, opra-
veny byly MŠ, radnice s novou obřadní místností a kotelnou, budova 
ČOV, přízemí lékařského střediska, modernizována byla výjezdová 
technika olešnických hasičů. Kulturní zařízení prošla modernizací za-
hrady KD a byla nově postavená klubovna. Opraveny byly hřbitovní zdi 
hřbitovů, které má město ve správě.

- budeme se snažit o podporu a udržení složek integrovaného zá-
chranného systému v zájmu zajištění včasné zdravotní péče a bez-
pečnosti občanů.

Dobře fungovala spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sbo-
rem, výjezdová jednotka SDH byla vybavena novou technikou k zása-
hům u dopravních nehod a zdravotnickými pomůckami. 

Tabulka dotačně podpořených projektů 2010-2014

Název projektu Náklady 
projektu Dotace Dotační 

titul
Rekonstrukce historických 
hřbitovních zdí 2 239 616 1 679 712 SZIF 

PRV-MAS

„I já jsem mladým
a aktivním Evropanem“ 606 000 454 500

Mládež 
v akci - 
MŠMT

Hasičská zbrojnice Olešnice, 
centrum požární ochrany, 
občanských, sportovních a 
kulturních aktivit

2 149 097 849 395 SZIF 
PRV-MAS

Zametací vůz pro město 
Olešnice 2 435 000 2 191 500 OPŽP

Protipovodňová opatření 
města Olešnice na Moravě 1 353 755 1 218 378 OPŽP

Rozšíření zázemí tenisu pro 
ženy a mládež 1 002 774 437 373 SZIF

Dům chráněného bydlení 
Olešnice 15 422 000 13 108 700 ROP

Modernizace praktického 
vyučování ZŠ a MŠ 6 570 574 5 521 458 ROP

Adaptace skladu KD na 
víceúčelové zařízení 969 436 493 567 SZIF

Rozšíření znalostí a doved-
ností a posílení kompetencí 
v oblasti cizích jazyků a ICT 
v mikroregionu Olešnicko

3 354 033 3 327 260 OPVK

Dobré nápady jsou cestou ke 
kvalitnímu vzdělávání – EU 
peníze školám

1 527 468 1 527 468 OPVK

Podpora zájmové činnosti 
v oblasti techniky, vědy, 
řemesel a ochrany přírody

985 280 943 314 OPVK

Zavedení systému sběru 
BRKO v Olešnici 1 913 010 1 721 709 OPŽP

Repase hasičského vozidla 
Tatra 815, CAS 32 1 431 774 900 000 Jihomorav-

ský kraj
Centrální místo ICT služeb 
města Olešnice 2 547 147 2 165 075 IOP

Celkem: 44 506 694 36 539 409

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že uplynulé volební 
období bylo velmi úspěšné z pohledu získání dotací do 
rozpočtu města. Dotace představovali jednoznačně nej-
větší zdroje pro realizaci investic. Dotace 36,5 milionu 
korun za čtyři roky a vlastní zdroje ve výši 9 milionů 
korun pokryly velkou většinu investic volebního ob-
dobí. Díky změně rozpočtového určení daní a posílení 
příjmové stránky rozpočtu města v průběhu volebního 
období ze strany státu je dluhová služba města přes ko-
financovaní dotovaných projektů v míře, která naprosto 
neohrožuje další investice v budoucím období. 

Protože příští volební období zastupitelstva spadá do no-
vého plánovacího období EU 2014 - 2020, je třeba Oleš-
nici a zastupitelstvo připravit k získávání dotačních zdro-
jů tak, aby v pozitivním trendu byla schopna pokračovat.

Děkuji všem zastupitelům, kteří věcně a pracovně při-
stupovali k výkonu svého mandátu a kteří takto umož-
nili realizaci vytýčených cílů. Je jejich zásluhou, že se 
Olešnice za uplynulé období opět posunula dál.

Snažil jsem svojí prací v tomto volebním období důvěru 
voličů a zastupitelů, kteří mne zvolili starostou nezklamat. 
Preferenční hlasy v komunálních volbách, volbách do kraj-
ského zastupitelstva i do PS Parlamentu mne přesvědčili o 
důvěře veřejnosti. Dík tedy i všem občanům Olešnice, kteří 
si práce samosprávy všímali, případně se na ní i podíleli. 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Oprava fasády radnice

Oprava fasády MŠ

Nové hřiště u MŠ

Dům chráněného bydlení - 
- rozestavěný byt

Nové chodníky u MŠ

Dům chráněného bydlení

Dům chráněného 
bydlení - okolí

Nové kotle MŠ

Zateplení střechy MŠ

Nová obřadní síň radnice



Zhodnocení
volebního období

2010-2014

Kanalizace Družstevní Oprava dešťových vpustí

Oprava mostku u vrtu

Protipovodňová opatření-
-bezdrátový rozhlas

Oprava památníku

Oprava opěrné zdi na Křtěnovské

Oprava budovy ČOV

ČOV- zastřešení kalového pole

ČOV - odstředivka kalů

Nové hřiště V lukách

Hřiště na plážový volejbal

Výměna oken KD

ZŠ - Jazyková učebna

kroužek základů vaření a stolování

modelářský kroužek

Mládež v akci - Estonsko

Zametací vůz Parkovací automat

Skleník

Nová školní zahrada

kroužek elektrotechniky

keramický kroužek

Nová klubovna v KD

Pódium na zahradě KD

Rekonstrukce toalet 
na koupališti

Rekonstrukce topení 
na Koupališti

Repase hasičské Tatry

Výměna topení na hotelu

Rekonstrukce a dostavba 
hasičské zbrojnice

Úprava dlažby - zahrada KD

Rekonstrukce kluziště

Nový tenisový kurt

Naučná stezka lesoparkem Skalky

Zázemí tenisu

Rozšíření komunikací

Schody V domkách

Oprava lékařského střediska

Sběrná hnízda s kontejnery

Rekonstrukce hřbitovních zdí

Rekonstrukce hřbitovních 
zdí - ev. hřbitov

Oprava rybárny
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Boží muka




