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Mgr. Ivo Polák, 
starosta mûsta Blansko

Pane starosto, vím, Ïe rozpoãet mûsta
budou zastupitelé teprve schvalovat, pfie-
sto se zeptám, jakou máte pfiedstavu
o hlavních úkolech pro pfií‰tí rok.

Pfiedstavu mám velmi konkrétní, pod-
klady pro návrh rozpoãtu jsme pfiipravova-
li je‰tû v dobû pfied volbami; chtûli jsme,
aby bez ohledu na v˘sledek voleb byly ma-
teriály pro tvorbu rozpoãtu pfiipraveny.

Budeme usilovat o vyrovnan˘ rozpo-
ãet; na stranû pfiíjmové i v˘dajové je ãást-
ka cca 386 mil. Kã. Je tfieba si uvûdomit,
Ïe zhruba 81 % této ãástky padne na man-
datorní v˘daje.

V pfií‰tím roce nás ãeká 110. v˘roãí po-
v˘‰ení Blanska na mûsto. Tohoto jubilea
chceme vyuÏít k propagaci a roz‰ífiení ce-
stovního ruchu a také k podpofie kulturních
akcí; tomu odpovídá nav˘‰ení v˘dajÛ na
akce konané pod zá‰titou mûsta Blanska. 

Máme pfied sebou naplnûní volebních
slibÛ ohlednû vypracování dlouhodobé
koncepce rozvoje sportu a kultury
v Blansku. JelikoÏ tato koncepce bude
platná aÏ od zaãátku roku 2016, pov˘‰ili
jsme jiÏ rozpoãet na rok 2015 v obou
tûchto kapitolách.

Z investiãních akcí to budou pfiedev‰ím
opravy a budování komunikací ve mûstû.
Ve spolupráci s Krajskou správou údrÏby
silnic dojde k opravû prÛtahu mûstem po
silnici II/374 od odboãky na LaÏánky aÏ
k supermarketu Kaufland.

Budeme pokraãovat v opravách míst-
ních komunikací a chodníkÛ, napfi. novû se
vybuduje pfiístupová cesta k sportovnímu
areálu na Údolní, dále to budou lokality
a ulice K. H. Máchy, Tûchovská, ObÛrka,
Hofiice, Klepaãov na Milífii a Havlíãkova
v úseku Wolkerova - Stafieckého.

Naplníme také závazn˘ v˘sledek refe-
renda – jedná se o zbourání hotelu Dukla
a následná úprava pozemku a okolí. Na
tuto akci je vyãlenûno cca 10 mil. Kã.

V oblasti ‰kolství budeme pokraãovat
v zateplování budov; pfií‰tí rok se to bude
t˘kat Z· na Erbenovû a Dvorské ulici. Na
tuto akci jsme jiÏ získali v˘hodnou dotaci
z Operaãního programu Ïivotního pro-
stfiedí. Dal‰ího cca 0,5 mil. Kã chceme in-
vestovat do modernizace stávajícího ka-
merového systému a pfiispût tím k zlep‰e-
ní bezpeãnostní situace ve mûstû.

Na základû poÏadavkÛ obãansk˘ch ak-
tivit z mûstsk˘ch ãástí budeme investovat
do poÏadovan˘ch oprav; v návrhu rozpo-
ãtu pro pfií‰tí rok se jedná o ãástku 17 mil.
Kã pro tyto ãásti Blanska.

Takto jsou navrhovány hlavní ãásti
rozpoãtu, kter˘ bude schvalován na ZM
16. prosince. Je‰tû pfiedtím pozveme
v‰echny zastupitele na semináfi, na kterém
budeme vysvûtlovat nejen jednotlivé roz-
poãtové kapitoly, ale také dÛvody, strate-
gii rozvoje mûsta a koncepãní náhledy,
které nás k sestavení tohoto rozpoãtu ved-
li. Tento semináfi pofiádáme jiÏ opakovanû
a velmi se osvûdãil; pfii vlastním projed-
návání rozpoãtu jsou jiÏ v‰ichni zastupite-
lé dostateãnû informováni.

Pane starosto, jak budete trávit
Vánoce a Silvestr?

Vánoce strávím pouze v kruhu rodiny
a musím fiíct, Ïe se na to uÏ hodnû tû‰ím.
Uplynulé období bylo hodnû nároãné; ko-
munální volby a práce na rozpoãtu mûsta
zabraly vût‰inu mého ãasu, kter˘ pak chy-
bûl v rodinném Ïivotû. Na ‰tûdroveãerním
stole bude klasick˘ smaÏen˘ kapr s bram-

Na rozdíl od Blanska a Letovic, kde
komunální volby potvrdily dosavadní
starosty ve funkci, má radnice
v Boskovicích nové vedení. Do kfiesla
starosty usedla poprvé v historii mûsta
Ïena - Bc. Hana Nedomová, pfiedsedkynû
místní organizace âSSD. Paní
Nedomová je vdaná, má dvû dcery.
Stfiední ekonomické vzdûlání si doplnila
vysoko‰kolsk˘m studiem v bakaláfiském
programu na Univerzitû Tomá‰e Bati ve
Zlínû. Od roku 2013 je zastupitelkou
Jihomoravského kraje, pfiedsedkyní
V˘boru pro územní plánování a dopravu.
Práce na Mûstském úfiadû pro ni není no-
vinkou, od roku 1998 aÏ do pfiedloÀska
pracovala v rÛzn˘ch funkcích na MÚ
v Blansku. Paní Nedomové jsem poloÏil
stejné otázky, jako jejím kolegÛm:

Paní starostko, v dobû, kdy spolu ho-
vofiíme, je‰tû není schválen rozpoãet na
rok 2015, pfiesto - máte jiÏ pfiedstavu o
úkolech radnice v pfií‰tím roce?

Ucelen˘ pfiehled zatím neposkytnu, po ná-
stupu do funkce jsem musela fie‰it pfiedev‰ím
urychlenou pfiípravu návrhu rozpoãtu tak, aby
mohl b˘t vãas pfiedloÏen zastupitelstvu.
BohuÏel je‰tû dva t˘dny po mém uvedení do
funkce jsem nedostala moÏnost pfievzít od
svého pfiedchÛdce stavy úãtÛ, rozpracované
záleÏitosti agendy a dal‰í informace, jejichÏ
pfiedání je záhodno provést protokolárnû a co
nejdfiíve.

Pfii hodnocení projektÛ v novém progra-
movacím období (a tedy moÏnost získání do-
tací), bude kladen dÛraz na soulad investiã-
ních projektÛ s dlouhodobou strategií mûsta.
Podle mého názoru je velká chyba, Ïe mûsto

borov˘m salátem podle rodinného recep-
tu a navíc dal‰í varianta – kapr na paprice
s ãesnekem. V minul˘ch letech jsme jez-
dili ve volné dny na lyÏe do Krkono‰, kde
máme také rodinu, ov‰em jaká bude letos
situace se snûhem se je‰tû uvidí. Silvestr
strávím s pfiáteli, na Nov˘ rok bude na ná-
mûstí Republiky jiÏ tradiãní vítání
Nového roku s ohÀostrojem, za úãasti ob-
ãanÛ a pfiedstavitelÛ mûsta.

Co popfiejete obãanÛm Blanska do ro-
ku 2015?

Chci popfiát v‰em, aby se souãasná ne-
dobrá mezinárodní situace uklidnila
a mohli jsme v klidu a míru pracovat
a spokojenû Ïít. V‰em obãanÛm pfieji
zdraví a úspûchy v pracovní oblasti i v ro-
dinném Ïivotû. Nám v‰em pfieji, aby ko-
munikace mezi radnicí a obãany probíha-
la bez zádrhelÛ a mohli jsme úspû‰nû pra-
covat pro rozvoj Blanska.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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