
ZPRÁVY Z RADNICE

Rozpočet na rok 2021 schválen
Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání dne 
11. února schválilo rozpočet na rok 2021. Vy-
užilo několika týdnů rozpočtového provizoria 
k  přípravě takového rozpočtu, který pracuje 
s vysoce pravděpodobnými daty na straně pří-
jmů i s  výdajovými položkami upřesněnými  
o přijaté dotace. Senátní verze daňového balíčku 
přijatá v prosinci loňského roku umožňuje na-
plánovat daňové příjmy. Ty budou srovnatelné 
s  loňským rokem, ale nižší o cca 2 mil. Kč než 
v  roce 2019. Rozpočet bez dotací a zůstatků 
na účtu má na straně příjmů (daně, poplatky, 
hospodářská činnost města) 35 375 tis. Kč a na 
straně výdajů (provozní výdaje a výdaje na dlu-
hovou službu) 34 295 tis. Kč. Takto by mohlo 
zastupitelstvo bez dotací a zůstatků hospodaření 
z minulých let použít pouhých 1 080 tis. Kč na 
investice. 
Díky získaným dotacím ve výši 13  312 tis. 
Kč a zůstatkům na účtech ve výši 11  726 tis. 
Kč a převodem z fondů ve výši 1 100 tis. Kč je 
schválený rozpočet v příjmech ve výši 61 513 
tis. Kč. Do výdajů k  mandatorním výdajům  
a nákladům dluhové služby jsou započítány in-
vestiční projekty ve výši 11 503 tis. Kč, nein-

místních komunikací. Klimatické podmínky 
letošní zimy vystřídaly však všechny možné 
scénáře, jak může zima vypadat. Déšť, sníh, le-
dovka, mráz - často se tyto změny odehrávaly  
i v jediném dni. V letošní zimě tak kromě úklidu 
sněhu pluhováním radlicemi ve větší míře než 
v letech předchozích bylo nutné použít rozme-
tadla se solí (cca 5 tun) nebo pískem a štěrkem 
(cca 50 tun). Všichni čtyři zaměstnanci města, 
vodohospodář a obsluha čistírny odpadních vod 
nastupovali k  údržbě místních komunikací již 
od šesti hodin ranních a drželi pohotovost i o ví-
kendech. Pomáhala jim v tom technika ve vlast-
nictví města určená pro zimní údržbu: traktor 
s radlicí a rozmetadly písku, štěrku a soli, elek-
trická multikára s  radlicí a rozmetadlem, sně-
hové frézy a sněhové kartáče na chodníky. Díky 
odpovědnému přístupu zaměstnanců města se 
dařilo naplňovat plán zimní údržby v časech zde 
stanovených, většinou pak ještě dříve. K  tomu 
ještě přispěly nasmlouvané firmy s  traktory  
a pluhy a posypovým vozem SÚS. Tito smluvní 
partneři již od časných ranních hodin udržovali 
frekventované komunikace k výrobním  provo-
zům (Mlékárna, VSP Group - živočišná výroba, 
Řeznictví Šutera). 
Pozůstatky zimní údržby - štěrk a písek na kraj-
nicích vozovek a na chodnících - zůstanou ještě 
několik týdnů, než budou uklizeny zametacím 

vestiční projekty ve výši 4 144 tis. Kč, transfe-
ry dotací převodem příspěvkové organizaci ZŠ  
a MŠ a na úhradu překlenovacího úvěru celkem 
ve výši 6 546 tis. Kč a převody fondům ve výši 
1 100 tis. Kč. Zůstává rozpočtová rezerva ve 
výši 3 925 tis. Kč k pokrytí nerozpočtovaných 
výdajů, případně k  pokrytí výpadku daňových 
příjmů. Takto i výdajová stránka schváleného 
rozpočtu činí 61 513 tis. Kč. 
Z výše uvedeného vyplývá, že v minulém zpra-
vodaji popsané plánované investice jsou zahr-
nuty ve schváleném rozpočtu a budou v  letoš-
ním roce realizovány. Rozpočet je tedy opět 
výrazně proinvestiční. 
Se stejnou podporou jako tomu bylo v  letech 
předchozích, mohou počítat i olešnické spol-
ky. Pamatováno je, pokud to epidemiologická 
situace dovolí, i na tradiční kulturní akce. Pro 
rozpočet se tentokrát vyslovili nejenom koa-
liční zastupitelé, ale i část opozice. Rozpočet 
byl schválen dvanácti zastupiteli, tři zastupitelé 
se zdrželi hlasování. Tato široká shoda umožní 
naplnit cíle, které si v rámci rozpočtu zastupitel-
stvo pro tento rok stanovilo. 

Zima končí 
Několik teplých dní v závěru února bylo před-
zvěstí příchodu jarních měsíců. To je i možnost 
jistého vyhodnocení zimy z  pohledu údržby 
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a plány rozvoje jsou již zveřejněny na webových 
stránkách města v sekci „Strategické dokumen-
ty“, další - po zpracování v tomto roce - sem bu-
dou průběžně doplňovány.

Již zpracované strategie:
Plán rozvoje vodovodu a kanalizace města Oleš-
nice
Plán rozvoje dopravní infrastruktury
Plán rozvoje výstavby
Koncepce krizového řízení

Rozpracované strategie:
Pasport budov města
Pasport veřejného osvětlení
Pasport městského rozhlasu
Koncepce veřejné zeleně
Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025

Jako příklad zpracování jedné z analýz může slou-
žit zajímavý výňatek z  Plánu rozvoje výstavby 
města Olešnice:
…„Město Olešnice se dlouhodobě potýká s od-
livem obyvatel. Za tento jev může z velké míry 
i samotná poloha města, které se nachází na 
vnitřní periferii České republiky a na vnější pe-
riferii v rámci Jihomoravského kraje. 
Nevýhodou Olešnice je vzdálenost od silnice 
I/43, která spojuje Svitavy a přes Letovice a Ku-
řim také Brno. Dalším záporným faktorem je 
absence železnice, která vede souběžně se silnicí 
I/43. Obce v blízkosti silnice a železnice mají na-
opak kladné migrační saldo a bližší dostupnost 
k regionálnímu centru Boskovic a Brna.
V důsledku záporné migrace i přirozeného pří-
růstku se v Olešnici vyskytuje stále větší počet 
neobydlených domů a domů, které obývá pou-
ze jeden člověk a nejsou tak dostatečně využi-
ty. Celkem 29 domů v Olešnici je neobydleno 
(5,92 %). Dalších 87 domů obývá jen jeden člo-
věk (17,76 %). Tento jev je spojen zejména se 
zápornou migrací obyvatel do okolí, kdy v Oleš-
nici zanechávají jimi vlastněné domy. 
Významným fenoménem města Olešnice jsou 
budovy (79), které vlastní a ve velké míře i obý-
vají lidé, kteří nemají ve městě Olešnice nahlá-

šené trvalé bydliště. Tyto domy představují 14 
% z celkového počtu rodinných domů v Oleš-
nici. 
V územním plánu města Olešnice, který byl 
vypracován v roce 2011, bylo navrženo po-
měrně velké množství nových ploch pro indi-
viduální bydlení. Jelikož Olešnice dlouhodobě 
ztrácí obyvatele a obyvatelstvo zde stárne, tak 
není úplně žádoucí, aby všechny vymezené 
plochy byly v nejbližší budoucnosti zastavěny. 
V dnešní době jsou již u několika těchto ploch 
splněny podmínky pro využití nebo jsou do-
konce již zastavěny. 
Prioritními oblastmi k zastavění jsou v součas-
nosti lokality BI i1 – Piskačův sad nebo BI i3 Za 
Puchárnou 1. Ostatní plochy nejsou v mnoha 
případech vybaveny technickou infrastrukturou 
a v rámci demografického vývoje Olešnice by je-
jich zástavba a zasíťování představovala jen další 
finanční zátěž pro město. Velká část navržených 
lokalit je často špatně dopravně dostupná, pro je-
jich realizaci by bylo třeba budovat nové komuni-
kace nebo rozšiřovat či opravovat stávající. 
Proto je vhodné zasíťovat pozemky v majetku 
města a jejich prodejem umořit náklady na 
inženýrské sítě. Vedle domů individuální vý-
stavby na pozemcích v majetku města by bylo 
vhodné zasíťovat pozemek v ulici Cihelna pro 
výstavbu bytového domu.“…

Bytová výstavba
…“Výstavba bytů ve městě Olešnice v uplynu-
lé dekádě odpovídala možnostem stavebníků 
získat zasíťovanou stavební parcelu, případně 
koupit starší dům k rekonstrukci. Při přepočtu 
na 1 000 obyvatel, bylo město v rámci výstavby 
podprůměrné oproti vyšším správním celkům 
(JMK a SO ORP Boskovice). Od roku 2011 se ve 
městě postavilo 21 rodinných jednobytových 
domů a 1 bytový dům s 8 bytovými jednotka-
mi, dále bylo provedeno 10 vestaveb bytů ke 
stávajícím domům. V nejbližší době lze v Oleš-
nici očekávat přírůstek 9 nových staveb, které v 
současnosti čekají na kolaudaci.
V blízkém a velikostně srovnatelném městě Ly-
sice se v posledních pěti letech vystavělo o 10 

vozem, které město vlastní. Je tomu tak každo-
ročně proto, že zima na Olešnicku dokáže čas-
to překvapit i v měsíci dubnu. Opravy výtluků 
vozovek budou pak jako každoročně provedeny 
do konce června. 

Úspory provozu nového veřejného osvětlení
Při výměně svítidel veřejného osvětlení za LED 
osvětlení byla avizována očekávaná úspora ná-
kladů na spotřebu elektrické energie. S tou po-
čítal nejenom projektant a energetický audit při 
přípravě žádosti o dotaci, ale počítalo s tím také 
vedení města jako s jedním z důvodů, proč ener-
geticky úsporné LED osvětlení instalovat. První 
čtyři měsíce provozu (září – prosinec 2020) po 
vyfakturování spotřeby elektrické energie na zá-
kladě odečtu elektroměrů na čtyřech odběrných 
místech dávají projektantovi za pravdu. Úspory 
činily 24 920 kWh a 76 275,- Kč.

Strategické dokumenty města
Rada města získala finanční podporu ve výši 
95% nákladů na zpracování strategických do-
kumentů v  řadě oblastí života města pro pod-
poru strategického řízení z dotací Operačního 
programu Zaměstnanost. 
Jedná se o projekty „Vytvoření strategických 
dokumentů pro město Olešnice“ a „Posíle-
ní strategického řízení ve městě Olešnice“ 
Některé strategie byly již zpracovány firmami 
splňujícími parametry odborné způsobilosti  
a na základě výběrových řízení, jiné jsou ve stá-
diu zpracování. Některé strategické dokumenty  
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výhodněný zejména v rámci své polohy a vzdá-
lenosti od velkých center, kvůli těmto a dalším 
faktorům tak z tohoto obvodu dlouhodobě mizí 
obyvatelé, kteří migrují do okolí větších center, v 
tomto případě zejména do okolí Brna…“
Zdroj: Plán rozvoje výstavby města Olešnice, Re-
gionální rozvojová agentura Východní Moravy, 
září 2020

rodinných domů více než v Olešnici. Lysice na 
rozdíl od Olešnice mají výhodnější polohu a s 
ní spojenou dostupnost vyšších center, zejména 
díky blízkosti silnice I/43. 
SO ORP Boskovice se obecně řadí v rámci vý-
stavby spíše mezi obvody s nižším podílem no-
vých staveb bytů a rodinných domů. Je to dáno 
zejména faktem, že tento správní obvod je zne-
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Analytické podklady pro strategické plánování 
mohou být překvapivé i pro některé představitele 
samosprávy. Důvodem jejich zpracování je, že dá-
vají informace, které mohou členům samosprávy 
a úředníkům chybět a napomoci tak jejich práci. 
Stejně tak mohou pozitivně ovlivnit jejich pláno-
vání i zapracovaná doporučení.



Tříkrálová sbírka
Diecézní charita Oblastní charita Blansko dě-
kuje všem, kdo pomohli udržet tradici Tříkrá-
lového koledování. Děkuje tedy dárcům za jejich 
štědrost, tříkrálovým asistentům, prodejnám, 
farnostem a všem ostatním, kdo se na sbírce po-
díleli. Průběžný výsledek sbírky v Oblastní cha-
ritě Blansko je 1 600 297,- Kč. V Olešnici přispěli 
dárci částkou 27 196,- Kč. 
Poznámka redakce: Letošní sbírka byla ovlivně-
na tím, že koledníci nemohli obcházet domác-
nosti. Pro srovnání - v loňském roce se v Olešni-
ci vybralo 48 915,- Kč.  

Matrika
Narození 
Kenan Imamović
Dorota Hlaváčková
Matyáš Virgovič
Vojtěch Šenkýř
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Libuše Marečková
Jaroslav Procházka
Zdeněk Šustr
František Novotný
Jiří Riegl
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Diamantová svatba - 60 let společného života
Anna a Vladimír Neumannovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

KNIHOVNA
Informace z knihovny
Milí čtenáři a knihomolové, vím, že pro vás je 
těžké trávit volné chvíle bez knih. Ale nezoufej-
te, knihovna půjčuje! Podle vládního nařízení 
je v současné době povolené půjčování přes vý-
dejové okénko a knížky můžete pohodlně vrátit  
a půjčit si nové. Stačí navštívit stránky knihovny 
www.olesnice.knihovna.cz a tam si vybrat. Svoje 
požadavky napsat e-mailem na adresu knihov-
na@olesnice.cz nebo zavolat na 516  463  055  

a objednat si. Pro ty z vás, kteří nemají počítač, 
stačí přijít do knihovny a mít napsaného autora 
nebo žánr. Potom už se společně domluvíme. Sle-
dujte, prosím hlášení městského rozhlasu, proto-
že co platí dnes, zítra může být jinak.
Všechny čtenáře, kteří mají doma knížky již del-
ší dobu žádám, o jejich brzké vrácení!!

ŠKOLSTVÍ

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2021/2022
Pokud to epidemiologická situace dovolí, zápis 
dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 
se uskuteční v úterý 6. dubna 2021 od 13.00 do 
15.00 hod. v prostorách 2. a 3. třídy, školní dru-
žiny a tělocvičny.
Zápis se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015. Děti, kterým byl v roce 2020 
povolen odklad začátku povinné školní docház-
ky, již k zápisu nemusí.
Podrobné písemné informace obdrželi rodiče 
předškoláků v únoru v MŠ Olešnice a v MŠ Trpín.
Pokud by epidemiologická situace neumožnila 
prezenční formu zápisu, proběhl by zápis jako 
loni korespondenčním způsobem.
Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny 
na školních webových stránkách.

  Vladimír Hél

KULTURA

Poděkování Hastrmánku
Jako starosta města jsem byl u zrodu zapsané-
ho spolku MC Hastrmánek a bohužel i nyní, 
při ukončení jeho činnosti. Jeden z nejmladších 
spolků v Olešnici v době svého působení oslo-
vil řadu maminek a umožnil jim i jejich dětem 
společné vyžití, využití herny, mnoha vzděláva-
cích akcí a dílniček. Mateřské centrum Hastr-
mánek se také spolupodílelo na řadě kulturních 
akcí pořádaných městem. Práce těch aktivních 
maminek, které dobrovolně a bez nároků na 
odměnu pracovaly pro jiné maminky s dětmi a 
veřejnost, nebyla často doceněna. Navíc ze zcela 
pochopitelných důvodů docházelo ke generač-
ní výměně, když maminky končily rodičovskou 
dovolenou a starost o děti při zaměstnání jim 
už nedávala tolik prostoru se na aktivitách Has-
trmánku podílet. Nyní, při další generační vý-
měně došlo k tomu, že odcházející výbor nemá 
kdo nahradit. Chci proto tímto poděkovat všem 
těm, kdo se v uplynulých letech podíleli na prá-
ci MC Hastrmánek a ujistit je, že si samospráva 
města jejich práce vážila a váží.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta 

RŮZNÉ

Prodej brambor
Prodám konzumní brambory - druhy Antonie a 
Lauta 1 kg za 8 Kč. František Fiala tel. 736 540 948.

Nabídka práce
Firma Maso Klouda hledá pracovníka expedice. 
Kontakt: 606 740 151.

Odpady

Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý lichý týden v úterý, to je 2. , 16. a 30. 
března, odvoz plastů v pátek 5. března.

Upozornění ! 
Svoz komunálního odpadu bude prováděn od 
března pouze z  nádob označených samolep-
kou, kterou jste obdrželi nebo můžete obdržet 
na stavebním odboru městského úřadu. Nálep-
ky slouží k orientaci pracovníků svozové firmy, 
která bude na nádoby instalovat čipy pro elek-
tronickou evidenci odpadů. 
Pytlový svoz papíru a plastů bude prováděn 
pouze z  pytlů vyzvednutých na stavebním od-
boru městského úřadu a označených správnou 
nálepkou (papír x plast) s kódem domácnosti.

Pracoviště Kovovýroba a lakovna Rozsíčka 

hledá do svého týmu kandidáty/kandidátky na pozice: 

- ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU   
- SKLADNÍK  
- SVAŘEČ CO2 
- OPERÁTOR VÝROBY – pomocné práce ve 

výrobě 
- LAKÝRNÍK – operátor v práškové lakovně  

Zaměstnavatel nabízí: příjemné pracovní prostřední a 
kolektiv. Odpovídající mzdové ohodnocení,  motivační 
čtvrtletní odměny a celoroční motivační odměny. Dále 
příplatky za přesčasy a příspěvek na penzijní 
připojištění, 5 týdnů dovolené. Také příspěvek na 
stravování a možnost stravování v areálu firmy. 

Zájemci se mohou hlásit u kontaktní osoby: Martin 
Baka, telefon 739 499 632 nebo emailem zasílat své 
životopisy na: baka.martin@vspgroup.cz 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice 
provede v  sobotu 27. března 2021 

dopoledne 
 

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU 

 
Těžší kusy případně pomůžeme 

vynést. 
Pneumatiky a nebezpečný odpad 
prosím nechystejte. Ten patří do 

sběrného dvora. 

 
Děkujeme 
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