
Usnesení z 56. schůze Rady města Blanska ze dne 27. dubna 2021
Rada schvaluje rozpočtové opat-
ření RO 8/2021. 
Rada města schvaluje hospoda-
ření společnosti Technické služby 
Blansko, s. r. o. za rok 2020 tak, jak 
bylo předloženo, a dále Rada města 
v souladu se Zakladatelskou listinou 
rozhodla o převedení celého hos-
podářského výsledku společnosti 
Technické služby Blansko, s. r. o., 
za rok 2020 na účet číslo 428000 
Nerozdělený zisk minulých let.
Rada schvaluje hospodaření spo-
lečnosti Služby Blansko, s. r. o. za 
rok 2020 tak, jak bylo předloženo, 
a souhlasí s převodem ztráty na 
účet 429 – Neuhrazená ztráta mi-
nulých let.
Rada neschvaluje zveřejnění zá-
měru pronájmu části pozemku parc. 
č. 1012/1 o výměře 165 m² v k. 
ú. Těchov, za účelem jeho úklidu 
a údržby (lokalita Češkovice, nad 
nádrží Vrbice). 
Rada neschvaluje zveřejnění zá-
měru pronájmu části pozemku parc. 
č. 1012/1 o výměře 18 m² v k. ú. 
Těchov, za účelem parkování (loka-
lita Češkovice, nad nádrží Vrbice). 
Rada schvaluje zveřejnění záměru 

dát do výpůjčky pozemek parc. č. st. 
4012 v k. ú. Blansko, jehož součástí 
je stavba technického vybavení bez 
č. p./č .ev., za účelem jeho bezplat-
ného užívání jako strojovny pro čer-
pání užitkové vody na zavlažování 
zahrad pro zahrádkářskou kolonii 
na Zborovcích, skladu čerpadel pro 
rozvody užitkové vody a náhradních 
dílů (lokalita Zborovce v Blansku). 
Rada schvaluje zveřejnění záměru 
prodat část pozemku 173/2 ostatní 
plocha o výměře cca 80 m² v k. ú. 
Dolní Lhota za účelem jeho údržby 
a užívání k přilehlé stavbě (poze-
mek poblíž malé vodní elektrárny 
v Dolní Lhotě).
Rada schvaluje zveřejnění záměru 
prodat pozemek parc. č. 561 ostat-
ní plocha o výměře 54 m² a části 
pozemků parc. č. 559/21, parc.č. 
559/43 a parc. č 1817, vše ostatní 
plocha o výměře částí cca 1180 m² 
(celkem cca 1234 m²), vše v k. ú. 
Blansko za účelem vybudování – 
rozšíření parkovacích ploch s tím, 
že vybudování parkovacích ploch 
je možné pouze na částech těchto 
k prodeji zveřejňovaných pozemků 
(pozemky při ul. Brněnská naproti 
areálu společnosti Synthon). 

Rada schvaluje zveřejnění záměru 
odprodat pozemky parc. č. 1541 
ostatní plocha o výměře 102 m² 
a parc. č 1650 ostatní plocha o vý-
měře 43 m² vše v k. ú. Jestřebí, 
za účelem údržby předmětných 
pozemků (remízky poblíž města 
Rájec-Jestřebí).
Rada schvaluje pronájem části 
pozemku parc. č. 728/3 o výměře 
20 m² v k. ú. Lažánky u Blanska 
panu Nežádalovi, Kanice, za úče-
lem umístění úlů – včelstev, na 
dobu určitou do 30. června 2021 
za jednorázové nájemné 100 Kč 
a schvaluje nájemní smlouvu č. 
2021/002097/KOM/OS (pozemek 
nedaleko komunikace Lažánky – Vi-
lémovice (po pravé straně). 
Rada souhlasí s vyřazením žá-
dosti o byt paní Jíchové, Blansko, 
z pořadníku, a to z důvodu dluhů 
vůči městu.
Rada souhlasí s ukončením nájmu 
bytu č. 14 na ul. Údolní 13, Blansko, 
s panem Michalčíkem, Blansko, za-
stoupeným opatrovníkem městem 
Blansko, dohodou k 31. května 2021.
Rada souhlasí s ukončením nájmu 
bytu č. 15 na ul. Údolní 19, Blansko, 

s manželi Keprtovými, Blansko, do-
hodou k 30. dubna 2021.
Rada souhlasí s posunutím termínu 
ukončení nájmu bytu č. 13 v domě 
Ant. Dvořáka 4a, Blansko dohodou 
pro paní Vladíkovou, Blansko, a to 
k 30. června 2021. 
Rada schvaluje zřízení maximálně 
2 přípravných tříd základní školy na 
Základní škole a Mateřské škole 
Blansko, Salmova 17, a to s účin-
ností od 1. září 2021. Rada schva-
luje podání žádosti o souhlas se 
zřízením přípravných tříd základní 
školy a pověřuje ředitele Základní 
školy a Mateřské školy Blansko, 
Salmova 17 pana Mgr. Josefa Škva-
řila k podání žádosti ke Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje.
Rada potvrzuje usnesení č. 25 
přijaté na 46. schůzi Rady města 
Blansko konané dne 3. listopadu 
2020 a zamítá opětovnou žádost 
o prioritní zařazení akce "Oprava 
mostu v Dolní Lhotě – Hluchov" do 
rozpočtu města roku 2021.
Rada schvaluje návrh smlouvy 
o dílo č. 2021/001845/SRM/DS/
Maz na veřejnou zakázku „Hala 
ASK – oprava hygienického zázemí“.

Rada schvaluje uzavření smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje, kterou 
bude podpořen projekt „Blansko, 
ulice Rožmitálova a Komenského 
- náhrada přejezdu P6801 v km 
179.826 trati Brno-Česká Třebo-
vá“, mezi Jihomoravským krajem 
a městem Blansko.
Rada souhlasí s pronájmem bytu 
č. 7 v Domě s pečovatelskou služ-
bou Pod Javory 32 v Blansku paní 
Vrbové, Blansko. 
Rada souhlasí s pronájmem bytu 
č. 17 v Domě s pečovatelskou služ-
bou Pod Javory 32 v Blansku paní 
Poledňákové, Blansko. 
Rada schvaluje náhradníky na 
pronájem bytů č. 7 a 17 v Domě 
s pečovatelskou službou Pod Ja-
vory 32 v Blansku pana Kubeše, 
Vavřinec, paní Taterovou, Blansko, 
paní Kozlovou, Adamov, pana Fika-
ra, Blansko.
Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační 
program „Podpora zahraničních sty-
ků ve městě Blansko pro rok 2021“.
Rada jmenuje do funkce vedoucí 
odboru životního prostředí MěÚ 
Blansko paní Ing. Olgu Pozděnovou 

s účinností od 1. července 2021.
Rada pověřuje Nemocnici Blansko 
poskytováním služby obecného 
hospodářského zájmu v oblasti 
zdravotní péče v rozsahu pověřova-
cího aktu, v souladu s Rozhodnutím 
Komise ze dne 20. prosince 2011 č. 
2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na státní podporu ve formě vyrov-
návací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu 
a schvaluje Pověření k poskytová-
ní služeb obecného hospodářské-
ho zájmu.
Rada souhlasí s vyhlášením a re-
alizací prvního ročníku soutěže 
Blansko kvete.
Rada schvaluje zapojení města 
Blanska do výzvy Do práce na kole 
2021 v kategorii zaměstnavatel.
Usnesení v plném znění jsou k dis-
pozici na úřední desce umístěné 
před budovou MěU a na interne-
tových stránkách města Blanska 
www.blansko.cz

Veřejné toalety jsou 
opět v provozu

Městu se podařilo najít le-
gální cestu, jak i v době mimo-
řádných opatření znovu zpro-
voznit veřejné toalety. Společ-
nost Služby Blansko musela 
záchodky uzavřít spolu s dal-
šími provozovnami na základě 
mimořádných opatření souvi-
sejících s onemocněním CO-
VID-19. Znovuotevření vláda 
neumožnila ani po ukončení 
nouzového stavu od 12. dubna. 
Po rozvolnění omezení a opě-
tovném zahájení pořádání far-
mářských trhů v centru města 
ale byla tato situace dále neu-
držitelná. Město proto dočasně 
provoz veřejných toalet převza-
lo a od středy 21. dubna jej po 

dobu nezbytně nutnou zajistí na 
své náklady jako veřejnou služ-
bu občanům. Provoz je zajištěn 
v běžné otevírací době od pon-
dělí do pátku 8:00–17:00 hodin, 
v sobotu 8:00–12:00 hodin.

Město zajistí i svoz 
biopopelnic, které si 
lidé sami koupí

Distribuce sběrných nádob 
na biologicky rozložitelný odpad 
(BRO) už je ukončena. Všech 
osm set nádob už město ve 
třech vlnách rozdalo zdarma 
zájemcům z centrální části 
Blanska. Stejně jako tisícovku 
nádob, které loni získali oby-
vatelé místních částí Blanska. 
Další nádoby město zatím po-

řizovat neplánuje. Obyvatelům 
rodinných domů, kteří chtějí 
bioodpad třídit a o kontejner 
se v termínu nepřihlásili, přesto 
nabízíme pravidelný svoz biood-
padu od jejich domovů zdarma. 
Je ale nutné, aby si plastovou 
nádobu hnědé barvy o objemu 
240 litrů zajistili individuálně. 
Splňovat ovšem musí normu EN 
840-1 (na nádobě je vyražena). 
Jedině tak může město zajis-
tit pravidelný svoz do ní ulože-
ného bioodpadu. Pytlový svoz 
BRO z centrální části města se 
začátkem května skončil. Oby-
vatelé, kteří si nezajistili hnědý 
kontejner, mají možnost biood-
pad dál zdarma ukládat na kom-
postárnu nebo na obě sběrná 
střediska odpadů v Horní Lhotě 

a v ulici Na Brankách. Ve městě 
jsou rozmístěny také více než 
čtyři desítky hnědých velkoka-
pacitních kontejnerů na biodpad 
o objemu 1100 litrů. Nacházejí 
se například v zahrádkářských 
lokalitách nebo na sídlištích. 
Jejich počet bude odbor správy 
a rozvoje města v letošním roce 
ještě navyšovat. 

Vodárenská nabízí 
dálkový odečet

Vodárenská akciová spo-
lečnost (VAS) zájemcům na-
bízí dálkové odečty vodoměrů. 
Služba je vhodná zejména pro 
správce nemovitostí a průmy-
slových areálů, škol, zdravot-
nických zařízení, ale i pro cha-

lupáře. Celý systém funguje na 
principu přenosu dat z vysílačů 
umístěných na stávajících vo-
doměrech, které jsou každou 
hodinu přenášeny přes IoT sítě 
do informačního systému VAS. 
V případě zájmu o tuto službu 
můžete fi rmu kontaktovat na 
emailu smartvdm@vasgr.cz.

Zájemci mohou 
žádat o dotace

Zájemci o spolupráci s naši-
mi partnerskými městy v Itálii, 
Polsku, na Slovensku a v Ra-
kousku mohou od 30. dubna 
2021 opět podávat žádosti 
o dotace z rozpočtu města na 
činnost v oblasti zahraničních 
styků na tento rok. První kolo 

příjmu žádostí končí 28. květ-
na 2021. V uvedeném termí-
nu musí být řádně podána jak 
elektronická žádost, tak také 
její listinná podoba doplněná 
o povinné přílohy. Žádosti bude 
možné podat i ve druhém termí-
nu od 12. července do 13. srp-
na 2021.

Na stránce s programy, me-
todikami a formuláři k žádos-
tem o dotace naleznou zájemci 
aktuální verzi dokumentu Pro-
gram Podpora zahraničních sty-
ků pro rok 2021 a veškeré další 
potřebné informace k dotační-
mu programu. Současně je zde 
umístěn odkaz na interaktivní 
formulář žádosti. Podání elek-
tronické žádosti je pro žadatele 
povinné. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Technické služby Blansko, s. r. o.
hledají 

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, LETNÍ 
A ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A POMOCNÝCH PRACÍ
Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, po roce na dobu neurčitou. Vzdělání – střední odbor-
né s výučním listem, vyhl. 50/78 Sb., ŘP sk. B. Jednosměnný provoz (noční provoz v zimním 
období). Zaměstnanecké výhody: stravenky.

Kontakt: Technické služby Blansko, s.r.o., Komenského č.p. 2453, 678 01 Blansko, Svěrák 
Emanuel, jednatel, tel: 736 484 520, email: reditelts@seznam.cz

Technické služby Blansko, s. r. o.
hledají 

PRACOVNÍK LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ,
ÚDRŽBY ZELENĚ A POMOCNÝCH PRACÍ,

VČETNĚ ŘP SK. C NAD 7,5 T
Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, po roce na dobu neurčitou. Vzdělání - střední odborné 
s výučním listem, ŘP sk. C nad 7,5 t, výhodou ŘP sk. T. Jednosměnný provoz (noční provoz 
v zimním období). Zaměstnanecké výhody: stravenky.

Kontakt: Technické služby Blansko, s.r.o., Komenského č.p. 2453, 678 01 Blansko, Svěrák 
Emanuel, jednatel, tel: 736 484 520, email: reditelts@seznam.cz

> pokračování ze strany 1

Přihláška do soutěže

„Blansko kvete“
Jméno a příjmení soutěžícího:  ...................................................................  Tel.:  ..............................

Adresa umístění soutěžní výzdoby:  .................................................................................................

Tímto uděluji správci městu Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943 
souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) ke zpracování, shromažďování, uklá-
dání na nosiče informací, zpřístupňování, používání, uchovávání, blokování a likvidaci svých osobních 
údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, podpis, případně adresa umístění soutěžní výzdoby.
Souhlas uděluji pro účely mé účasti v soutěži „Blansko kvete“. 

Souhlasím s tím, aby město Blansko zpracovávalo mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora 
uvedeném po dobu 1 roku, v případě umístění se v soutěži na 1. a ž 3. místě po dobu 3 let. 

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným 
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv 
odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo dopisem doručeným na výše 
uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu požadovat vysvětlení ohledně zpra-
cování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, či 
požadovat výmaz těchto osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejí-
cích se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město Blansko, jeho pověřence pro ochranu 
osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Město Blansko prohlašuje, že osobní údaje slouží výhradně k účasti v soutěži „Blansko kvete“ 
a k prezentaci jejích výsledků.

V Blansku dne:  .............................  podpis:  ..............................................

Město vyhlašuje
1. ročník soutěže Blansko kvete

Květinová výsadba se musí 
nacházet na území města 
Blanska nebo částí města. 
Přihlášku do soutěže může 
poslat každá osoba starší 
18 let podat kdykoliv v termínu 
od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021. 
Součástí přihlášky by měly být 
maximálně tři fotografi e květi-
nové výzdoby, které musí být 
pořízeny v roce 2021.

Přihlásit se lze elektronic-
ky vyplněním formuláře na 
webových stránkách města 
www.blansko.cz, nebo ode-
vzdáním vytištěné přihlášky 
a fotografi í na podatelnách 
městského úřadu, do poda-
cích schránek nebo v infor-

mační kanceláři Blanka. For-
mulář bude k dispozici také 
v pdf formě na webu města, 
vytištěné formuláře si zájem-
ci mohou vyzvednout také na 
podatelnách a v informační 
kanceláři.

Všechny přihlášené foto-
grafi e v srpnu vyhodnotí od-
borná komise. Hodnotit se 
bude kompoziční uspořádá-
ní, harmonie barev, druhová 
rozmanitost, respektování ná-
roků rostlin na místo výsad-
by, čistota a nezaplevelenost 
a také originalita a jedinečnost 
výsadeb. Komise vybere deset 
nejlepších výzdob v každé ka-
tegorii, o nich pak bude hlaso-
vat veřejnost,“ dodal František 
Hasoň. 

Ceny pro každou z katego-
rií dodá Zahradnictví Koupý. 
Výherci se mohou těšit na 
poukázky na nákup v hod-
notě 1. místo 3.000 Kč, 2. 
místo 2.000, 3. místo 1.000 
Kč i na věcné ceny věnované 
městem. Výherní fotografi e 
potom zveřejníme na webu 
města i ve Zpravodaji. 

„Vstříc chceme vyjít také 
těm, kteří nemají možnost kvě-
tinovou výzdobu zdokumento-
vat. Po předešlé domluvě na 
tel. 516 775 197 zajistíme na-
focení rozkvetlého okna, bal-
kónu či předzahrádky,“ doplnil 
místostarosta.
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