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ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 
2014 - 2018 

RADOU MĚSTA OLEŠNICE 
Na základě volebních výsledků v komunálních volbách roku 2014 uzavřely volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, 
KDU-ČSL a SPOLEK PŘÁTEL OLEŠNICE – sdružení nezávislých kandidátů koaliční smlouvu. Na jejím základě tyto volební strany 
s deseti mandáty z patnácti zvolily radu města. Zastupitelé zvoleni za KSČM, OBČANY MĚSTA OLEŠNICE - sdružení nezávislých 
kandidátů a Živnostníky Olešnice – sdružení nezávislých kandidátů pak zůstali v opozici.

Radu města tedy ve volebním období 2014 – 2018 tvořili:

PaedDr. Zdeněk Peša (SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ) – starosta
Ing. Pavel Adamec (KDU-ČSL) – místostarosta
Karel Kubíček (SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ) – člen rady
Ing. Josef Kánský (KDU-ČSL) – člen rady
Mgr. David Mareček (SPOLEK PŘÁTEL OLEŠNICE – sdružení nezávislých 
kandidátů) – člen rady

Dalšími členy zastupitelstva byli:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: MUDr. Jan Nechuta, MVDr. Jaroslav Slavíček, Ing. Martin Baka a Ludmila Musilová. 
OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE - sdružení nezávislých kandidátů: František Fiala,  Bc. Adolf Vraspír, Ing. Jakub Slavíček,
KDU-ČSL: Milan Trmač, který převzal mandát poté, co odstoupil Bc. Jan Novotný,
KSČM: Radek Novotný, který převzal mandát poté, co odstoupil Pavel Žíla, 
Živnostníci Olešnice – sdružení nezávislých kandidátů: František Žíla.

V koaliční smlouvě se zavázali zastupitelé za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, KDU-ČSL a SPOLEK PŘÁTEL OLEŠNICE – 
sdružení nezávislých kandidátů zveřejnit programové prohlášení, ve kterém spoluobčanům sdělili hlavní cíle svého programu, které se 
zavázali prosazovat. Učinili tak v Programovém prohlášení Rady města Olešnice ze dne 3. 12. 2014, které bylo zveřejněno v Olešnickém 
zpravodaji.
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Budeme i nadále podporovat předškolní i školní zařízení zřizo-
vané městem, tedy základní a mateřskou školu. Budeme pod-
porovat mimoškolní aktivity dětí podporou zájmových útvarů a 
podpoříme také spolupráci školy a spolků (např. zasadíme se o 
vznik zoo - koutku atp.). Vnímáme, že kvalitní regionální škol-
ství je prioritou kvality života v Olešnici.

Budeme prosazovat v oblasti životního prostředí udržení kvali-
ty vod a údržbu veřejné zeleně. Zasadíme se o pasportizaci ve-
řejné zeleně a následně také o plánování a realizaci její údržby. 
Budeme se zasazovat o dokončení protipovodňových opatření. 
Budeme hledat dotační finanční zdroje k odbahnění rybníků  
v majetku města. Zasadíme se a aktivně se budeme podílet na 
dokončení II. etapy pozemkových úprav. Zaměříme se na revita-
lizaci lesoparku Skalky.

Nadále budeme podporovat a zkvalitňovat systém třídění a re-
cyklace odpadů a systém nakládání s odpady na území města.

Hodláme zachovat provozování vodovodu a kanalizace v ru-
kách městského podnikání s tím, že prioritní je udržení v regi-
onu příznivé výše vodného a stočného. Provedeme pasportizaci 
vodovodní a kanalizační sítě a zaměříme se na tvorbu projektů 
stavebně náročných rekonstrukcí sítě. Budeme hledat dotační 
zdroje k jejich realizaci. 

Podpoříme realizaci přípravy výstavby nových domů, a to pod-
porou výstavby inženýrských sítí k městským pozemkům urče-
ným k výstavbě, bude-li o tom shoda v zastupitelstvu. Budeme 
hledat zdroje k výstavbě nového městského bytového domu.

I nadále budeme pokračovat v údržbě a opravách místních ko-
munikací každoročními investicemi. Zaměříme se na chodníky, 
a to na opravy povrchu, či vybudování chodníků na průtahu 
městem tam, kde dosud nebyly opravy výměnou dlažby realizo-
vány, či stavby provedeny. Ve spolupráci s SÚS JMK, po získání 
pozemků pod chodníky od Jihomoravského kraje, pak prioritně 
v ulici generála Čápka a Rovečínské

Budeme podporovat rozvoj služeb péče o seniory pečovatelskou 
službou  a zlepšení kvality jejich života. Podpoříme rozjezd cho-
du nového domu chráněného bydlení. Zaměříme se na podporu 
aktivit na zvýšení kulturního a společenského vyžití seniorů.

Podpoříme další modernizaci budov města:  lékařského středis-
ka, kulturního domu, ZŠ a MŠ, radnice, bytového fondu a dal-
ších nebytových budov v majetku města.

Budeme se snažit o podporu a udržení složek integrovaného 
záchranného systému v zájmu zajištění včasné zdravotní péče 
a bezpečnosti občanů. Nadále bude výjezdová jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Olešnice podporována jako pilíř protipo-
vodňové a protipožární ochrany ve městě.

Budeme aktivně i nadále hledat mimodaňové příjmy města for-
mou dotací ke zvýšení kvality života občanů. Využijeme našich 
předchozích  zkušeností při čerpání dotací EU v plánovacím ob-
dobí 2014 - 2020. Nadále budeme dbát také o hospodárné využí-
vání všech dalších mimodotačních prostředků města.

Kompletně byla modernizována a navýšena kapacita mateřské 
školy s  úpravou její zahrady. V  základní škole proběhla řada 
prací v  rámci modernizace logistického zázemí a šaten. Byly 
vybudovány nové odborné učebny, modernizováno IT vybave-
ní a nakoupeno mnoho nových pomůcek. Finančně ze zdrojů 
zřizovatele i fondů EU byly podpořeny mimoškolní aktivity žáků 
v kroužcích a v rámci inkluzivního vzdělávání. 

Vedle pasportu veřejné zeleně byla zpracována řada dílčích pro-
jektů údržby a výsadby nové zeleně. Rozšířeny byly plochy údrž-
by trávníků, m.j. též o koryto Hodonínky. Pozemkovým úřadem 
v  Blansku byly schváleny pozemkové úpravy, odbahněn byl 
Obecní rybník, dotačně podpořeno bylo odbahnění „Pešáku“, 
které proběhne v zimě. Úspěšně byl ukončen projekt „Obnovy 
krajinných prvků lesoparku Skalky“. 

Více než zdvojnásoben oproti předchozímu období byl počet 
sběrných hnízd a sběrných nádob. Pro domácnosti byly poříze-
ny kompostéry pro biologický odpad, nově byl zajištěn sběr po-
užitelného textilu, pilotně pak zahájen projekt sběru použitého 
kuchyňského oleje. 

Podařilo se po celou dobu volebního období zachovat výši vod-
ného a stočného, a to na cca 60 % ceny v  okrese Blansko. To 
při významné obnově infrastruktury, především armatur, ale  
i nových řadů, např. zokruhování vodovodu v ulicích Rovečínská 
a Družstevní, rozšíření kanalizace na ul. Rovečínské. Město pře-
vzalo vodovod na Veselské. Bezvýkopově byla unikátní metodou 
opravena kanalizace na ul. Nové. Provedena byla pasportizace 
vodovodu a kanalizace, provedeny byly také opravy v ČOV.

Na základě zájmu stavebníků byl rozšířen vodovod a kanalizace 
na ulici Trpínské, směnou a nákupem pozemků byla otevřena 
možnost vyprojektovat novou cestu do “Piskačova sadu“ a tak 
umožnit vypracování zastavovací studie pro novou bytovou vý-
stavbu. Z důvodu nejasností cílové skupiny pro sociální bydlení, 
byl záměr potenciální výstavby bytového domu zredukován na 
půdní vestavbu dvou bytů do bytovky v ulici Skalky. Ty se budou 
stavět z dotace OPZ. 

Vedle pravidelné údržby a oprav povrchu místních komunika-
cí se podařilo vystavět opěrnou zeď a vybudovat nový živičný 
povrch na ulici Horní Vejpustek. Rekonstrukcí prošly chodníky 
na ulici Obora. Připraven je projekt parkoviště na ulici Na Špi-
tále. Nejnáročnější byla příprava výměny a rozšíření chodníků  
a rekonstrukce vozovky na průtahu Olešnice – Crhov – Rovečné. 
Dodavatel vybrán. Stavba je těsně před zahájením.

Osvědčila se nám spolupráce s finanční podporou s Oblastní 
charitou Blansko, když tento subjekt zvládl svými zaměstnan-
ci bezproblémový rozjezd chodu domu chráněného bydlení 
a také ke spokojenosti zajišťuje terénní pečovatelskou služ-
bu. Společenské a kulturní aktivity seniorů podpořilo město 
finančně granty farnosti a svazu tělesně postižených. Chybí 
dosud partner města, který by cílil svými akcemi na seniory 
(Spolek - klub seniorů).

Lékařské středisko má novou fasádu, v  kulturním domě jsou 
nové toalety, kotelna a systém vytápění, na radnici byla moder-
nizována zasedací síň a okolní prostory, opraven byl byt na rad-
nici.  Opraven byl sklad hasičů na Družstevní.

SDH Olešnice a jeho výjezdová jednotka je hlavní oporou zá-
chranného systému v Olešnici. Z toho důvodu byl finančně pod-
pořen nákup hydraulické techniky k vyprošťování osob z hava-
rovaných automobilů, průběžně je financováno další vybavení. 
Oceňujeme také pořízení defibrilátoru k  poskytnutí první po-
moci před příjezdem lékaře. 

Přes administrativně náročný proces získávání dotačních finanč-
ních zdrojů byla Olešnice velmi úspěšná. Podařilo se získat na 
60 milionů dotací(!). Tak bylo navázáno na úspěchy předchozích 
volebních období. Protože dotace hradí jen část (80 – 90%) ná-
kladů, byly projekty kofinancovány úvěrem. Jeho výše v ukazate-
li dluhové služby je v řádu jednotek procent a město jej kontinu-
álně, bez ohrožení dalších investic, splácí. Konkrétní výše dotací 
viz. tabulka.
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Podpoříme sportovní aktivity: údržbu a provoz stávajících 
sportovišť (znovu se zaměříme na fotbalové hřiště a koupaliště)  
a vznik nových sportovišť, např. vznik venkovní i vnitřní posi-
lovny. Pro možnost širšího využití sportovišť zvýšíme informo-
vanost pro uživatele

Vedle běžné údržby bylo více finančních prostředků investováno 
do oprav fotbalového hřiště a objektu jeho zázemí a koupaliště. 
Vybudováno bylo workoutové hřiště u hasičské zbrojnice a po-
silovna na fotbalovém hřišti. Opraveny byly mantinely kluziště. 
Pro zájemce byl zajištěn přístup na sportoviště po dohodě s pro-
vozovateli.

Nadále budeme organizovat ve spolupráci s úřadem práce veřej-
ně prospěšné práce. Podporovat budeme i integrovaný dopravní 
systém tak, aby vyjíždějící za prací nebyli omezováni dopravně. 
Kde to bude možné, podpoříme všechny podnikatelské aktivity, 
které povedou k vzniku nových pracovních míst.  

Pokračovala spolupráce s  JMK na zajištění IDS, spoje nebyly  
omezovány ani rušeny. Vyššímu zapojení uchazečů o práci 
v rámci veřejně prospěšných prací bránil jejich nedostatek v evi-
denci úřadu práce (mizivá nezaměstnanost). Rádi bychom vy-
užili VPP ve vyšší míře např. na úklid, či zimní údržbu komu-
nikací, kde pociťujeme jejich výrazný nedostatek. Městem byla 
souhlasem podpořena výstavba nového provozu Mlékárny.

Budeme podporovat konání tradičních kulturních akcí a propa-
govat a podporovat  i vznik nových tradic. Podpoříme  jakouko-
liv občanskou iniciativu, která se bude věnovat mládeži a senio-
rům. Podpoříme i další sezónní fungování kina. 

Vedle tradičních kulturních akcí z dřívějška byla nově zaháje-
na tradice konání gulášového odpoledne, hasičského pochodu, 
Kinematografu bratří Čadíků. Zvýšil se též počet promítaných 
filmů i návštěvnost kina.
Za zmínku stojí aktivity Spolku přátel piva nejen pro mládež.  

Budeme podporovat jako doposud spolkový život v Olešnici. 
Proto budeme pokračovat v Grantovém systému města a bude-
me se snažit hledat zdroje k jeho navýšení. Nadále budou pod-
porovány aktivity Sboru dobrovolných hasičů, Orlů, Sokola, 
fotbalistů, chovatelů, včelařů atd. Maminkám zajistíme i nadále 
možnost fungování MC Hastrmánek.

Grantový systém podpory spolkových aktivit a rozvoje kultury 
ve městě byl na základě zákona řešen formou veřejnoprávních 
smluv. Objem finančních prostředků byl oproti předchozímu 
volebnímu období navýšen, příspěvek pro kulturní mimoškolní 
aktivity žáků školy byl navíc řešen  jako příspěvek příspěvkové 
organizaci. (viz. tabulka)

Po čtyřech letech naplňování cílů Programového prohlášení rady města a práce rady a zastupitelstva města je možné ohlédnout se, co se 
podařilo z Programového prohlášení splnit. K tomu byla vytvořena následující tabulka: 
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SOUČET

TABULKA DOTAČNĚ PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 
2015 - 2018

TABULKA GRANTOVÝM SYSTÉMEM 
PODPOŘENÝCH SPOLKŮ A ŠKOLY 

2015 - 2018ROK
2015

2016

2017

2018

11 563 626,00
2 165 074,00
5 388 126,00
493 567,00

200 000,00
210 000,00
200 000,00

400 000,00
1 000 000,00
200 000,00

24 000,00

81 000,00

1 380 000,00

10 879 127,00

300 000,00

6 143 000,00
12 165 818,00
1 296 568,75
689 397,00

1 041 139,00
997 741,00
510 037,00

1 139 663,70
1 104 008,30
300 000,00
600 000,00

60 471 892,75

Chráněné bydlení pro zdravotně postižené
Centrální místo ICT
Modernizace zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ
Adaptace skladu KD na víceúčelové zázemí spolkového 
a kulturního života občanů
Rekonstrukce toalet ZŠ
Nákup, přestavba a vybavení automobilů /SDH/
Oprava skladu hasičské techniky

Obnova hydraulického vyprošťovacího zařízení
Sanace ujíždějícího svahu Horní Vejpustek
Rekonstrukce žákovských šaten

Dotace neinvestiční na přechod knihovny v Olešnici na automati-
zovaný systém Tritius
Dotace investiční na přechod knihovny v Olešnici na automatizo-
vaný systém Tritius 
Dotace na projekt II/362 Olešnice, průtah SO 301 - jednotná kana-
lizace
Zvýšení kapacity a modernizace MŠ
Dotace na projekt Obnova a revitalizační opatření Obecního 
rybníka

II/362 Olešnice, průtah - chodníky
ZŠ Olešnice moderně a komplexně
ZŠ a MŠ Olešnice - příměstský tábor
ZŠ a MŠ Olešnice 
Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky
Rekonstrukce polní cesty Končiny
Oprava povrchu lesní stezky Skalky
Rekonstrukce chodníku k ZŠ Olešnice
Rekonstrukce chodníku k MŠ Olešnice
Odbahnění rybníku „Pešák“
Obnova vozového parku - elektromobil

ÚČEL PŘÍJEM DOTACE

Poznámka: Dotace z národních zdrojů – ČR
                    Dotace z fondů Evropské unie – EU
                    Dotace z programů Jihomoravského kraje - JMK

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že uplynulé volební období bylo velmi úspěšné z pohledu získávání dotací. Srovnání předchozího vo-
lebního období 2010 – 2014 s dotačními příjmy 36 539 409,- Kč a právě končícího volebního období 2014 – 2018 s dotačními příjmy ve 
výši 60 471 829,75 Kč je dostatečně výmluvné. 
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GRANTY SPOLKŮM 2015 - 2018

GRANTOVÝ SYSTÉM

Poznámka: FC Olešnice - včetně dotace na údržbu sportovního zařízení v majetku města 
                    Hastrmánek – včetně dotace na pronájem prostor MC
                    ZŠ a MŠ – od roku 2016 mimo grantový systém formou příspěvku zřizovatele    

Vážení spoluobčané,

končí další volební období, ve kterém jsme se, Vámi zvolení zastupitelé, snažili posunout v samosprávném rozhodo-
vání město Olešnici opět dál tak, aby Olešnice nezaostávala za jinými obcemi. Cílem bylo také, aby se v Olešnici jejím 
občanům dobře žilo. Že se nedá v krátkém čtyřletém období naplnit všechna očekávání a přání občanů je zřejmé, pro-
tože rozvoj obce je nikdy nekončící proces limitovaný zdroji. Přesto se podařilo naplnit téměř vše, k čemu se koaliční 
volební strany po volbách zavázaly. Také opoziční zastupitelé byli opozicí konstruktivní a jednání zastupitelstva se 
obešla bez obstrukcí a udávání, jak tomu bohužel někde bývá. Chci proto na závěr volebního období poděkovat všem 
zastupitelům, kteří věcně a pracovně přistupovali k výkonu svého mandátu a tak umožnili dosáhnout vytyčených cílů. 
Děkuji také všem občanům a spolkům, kteří se na rozvoji města podíleli.

PaedDr. Zdeněk Peša, 
starosta

SLOVO STAROSTY

Základní škola a mateřská škola Olešnice

FC Olešnice

Tělocvičná jednota Sokol Olešnice

T.O. Zmijáci Olešnice

Orel Jednota Olešnice

ZO Českého svazu včelařů Olešnice

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice

Svaz tělesně postižených Olešnice

Český svaz chovatelů Olešnice

Římskokatolická farnost Olešnice

RS při ZŠ Olešnice

Hastrmánek Olešnice

Moravský rybářský svaz Olešnice

Spolek přátel piva

Farní sbor ČCE v Olešnici 

Spolek (na)Moll

Celkem grantový systém

r. 2015 r. 2016
částka v Kč

r. 2017 r.2018 celkem
za spolek

90 000,00

312 000,00

16 000,00

40 000,00

30 000,00

5 000,00

30 000,00

12 000,00

16 000,00

121 000,00

19 000,00

13 000,00

9 000,00

20 000,00

110 000,00

0,00

843 000,00

80 000,00

107 000,00

17 000,00

45 000,00

30 000,00

7 000,00

30 000,00

12 000,00

36 000,00

20 000,00

19 000,00

80 000,00

10 000,00

22 000,00

10 000,00

0,00

525 000,00

80 000,00

107 000,00

16 000,00

40 000,00

30 000,00

7 000,00

30 000,00

12 000,00

47 400,00

20 000,00

18 000,00

80 000,00

35 000,00

24 000,00

17 000,00

0,00

563 400,00

80 000,00

107 000,00

16 000,00

40 000,00

30 000,00

7 000,00

32 000,00

12 000,00

16 000,00

20 000,00

18 000,00

77 000,00

25 000,00

27 000,00

13 000,00

10 000,00

530 000,00

420 000,00

633 000,00

65 000,00

165 000,00

120 000,00

26 000,00

122 000,00

48 000,00

115 400,00

181 000,00

74 000,00

250 000,00

79 000,00

93 000,00

150 000,00

10 000,00

2 551 400,00
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INVESTIČNÍCH AKCE VE FOTOGRAFIÍCH

2015

Nové kompostéry pro domácnosti

Nový vstup do školní kuchyně

Kanalizace Nová 
- bezvýkopová oprava

Oprava komunikace Polní

Rekonstrukce bytu na radnici

Rekonstrukce toalet ZŠ

Úpravy koryta Hodonínky

Rekonsrukce vodovodu 
Horní vejpustek

Rekonstrukce podkroví zázemí 
fotbalového hřiště

Sklad hasičů - ul. Družstevní

Úprava zahrady a oplocení KD

ZOO koutek - dvoreček naší babičkyRekonstrukce kanalizace radnice

Opravy v kině

Rekonstrukce opěrné zdi 
- fotbalové hřiště

Rozšíření počtu sběrných hnízd

Úpravy koryta Hodonínky

Úpravy zahrady MŠLogistické centrum ZŠ



ZŠ - bývalá ředitelna, 
nový kabinet 1. stupně

Zokruhování vodovodu 
Rovečínská - Družstevní
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2016 2017

Nová opěrná zeď Vejpustek Horní vejpustek - nová vozovka

Úpravy koryta  Hodonínky Mateřská škola - modernizace

Rekonstrukce mantinelů kluziště Mateřská škola - modernizace

Rekonstrukce zasedací 
místnosti a 1. patra radnice

Obora - nové chodníky

Rekonstrukce fasády 
lékařského střediska

Kulturní dům 
- rekonstrukce toalet

Rekonstrukce veřejného 
osvětlení Obora a Zástodolí

Nové koryto Hodonínky 
- údržba travnatých ploch

ZŠ - nové rozvody elektřiny ZŠ - projekt Malý technik - Merkur

Nové workoutové hřiště Kulturní dům 
- rekonstrukce toalet

Rekonstrukce tržnice Nová posilovna na fotbalovém hřišti

ZŠ - nové šatny Výstavba kanalizace 
- ul. Rovečínská



Harmonikáři 2017

Hasičský pochod 
na Hraběcí stolek 2017 Fotbalová nedělní odpoledne

Memoriál prof. Benáčka 
- Orelský běh 2018

Ohňostroj při lampionovém 
průvodu 2017

Křest knihy 2017

Odhalení pamětní desky 
gen. Škarvady na budově ZŠ 2017

Olešnické dožínky 2015

Kluziště - zima 2017 Hasičský pochod 
- Rozhledna Horní les 2018

Městské pivní slavnosti 2018

Olé Firefighter 2017
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2018 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Lesní stezka Skalky

Odbahnění Obecního rybníka

Obnova krajinných prvků Skalky

Terenní úpravy v bývalém náhoně 
- ul. Rovečínská

Nová polní cesta Končiny

Rozšíření vodovodu a kanalizace 
- ul. Trpínská

ZŠ - modernizace odborných učeben

Nová cesta evangelický hřbitov

Opravy koupaliště

Výstavba kanalizace 
- ul. Rovečínská



Otevírání Obecního rybníka 2018

Panelová výstava Olešnické století

Promítání historických filmů 
z Olešnice pro seniory 2018

Přijetí nejlepších žáků u starosty

Rozsvícení vánočního stromu 2017

Spolek přátel piva
 - mafiánský ples 2018

Příměstský tábor 2018

Spolek přátel piva - Dožínky

Václavský jarmark 2015

Předání čestného občanství 
a křest knihy 2016

Skiareál - lyžařská škola

Spolek přátel piva 
- mafiánský ples 2018

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
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