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SluÏby Blansko mají nového jednatele

Spoleãnost SluÏby Blansko,
s.r.o. zaji‰Èuje provoz vût‰iny
sportovi‰È ve mûstû; tedy kryt˘
bazén, aquapark, zimní stadion,
sportovní haly a fotbalové areály
na Ml˘nské i na Údolní ulici, 
volejbalové i tenisové kurty, ku-
Ïelnu a hernu stolního tenisu,
minigolf a dûtské hfii‰tû v rekre-
aãní oblasti Palava. Kromû toho
provozuje ubytovací zafiízení 
u aquaparku, mûstské parkovací
automaty, psí útulek, reklamní
plochy na sloupech vefiejného 
osvûtlení. Zaji‰Èuje ostrahu ob-
jektÛ pfies pult centralizované 
ochrany a pofiádá prodejní trhy.

Od 1. ledna leto‰ního roku vede spoleã-
nost SluÏby Blansko jednatel Bc. Jifií
Charvát, MSc, MBA, kterého jsem se zeptal:

Pane Charváte, ve funkci jste krátkou
dobu; získal jste pfiesto pfiedstavu o tom,
v jakém stavu se spoleãnost SluÏby
Blansko nacházejí a plánujete nûjaké
zmûny?

Pfiedev‰ím jsem se podrobnûji sezna-
moval s fungováním spoleãnosti a s nápl-
ní práce na‰ich zamûstnancÛ. UÏ z v˘ãtu
sportovních i komerãních provozÛ je 
patrné, Ïe struktura na‰í spoleãnosti je 
velmi rozmanitá. Proto jedním z prvních
krokÛ, které jsem po nástupu do funkce 
udûlal spoleãnû s na‰í ekonomkou Ing.
Pavlíkovou, bylo dotvofiení analytiky jed-
notliv˘ch provozÛ tak, abychom mohli
pfiesnûji urãit náklady na kaÏdou ãást na-
‰ich zafiízení. Tato informace je dÛleÏitá
pfiedev‰ím u sportovních zafiízení, jejichÏ
provoz mûsto dotuje.

Dal‰ím krokem byla kontrola jiÏ uza-
vfien˘ch smluv; v nûkter˘ch pfiípadech
mám v úmyslu smlouvy revidovat, pfiípad-
nû zru‰it.

MÛÏete fiíct pfiíklad?
Napfiíklad se domnívám, Ïe reklama na-

‰ich zafiízení v rádiích, která vysílají plo‰-
nû na jiÏní Moravû, nepfiiná‰í potfiebn˘ 
efekt. Mám v úmyslu tuto reklamu zadat
místním mediím, kde bude víc adresnûj‰í.

Dále se jedná o revizi energetické ná-
roãnosti; tedy zji‰Èujeme, zda jistiãe el.
proudu nejsou v na‰ich odbûrních místech
zbyteãnû nadhodnoceny.

S mûstem bychom rádi vyjasnili otázku

dal‰ího pronájmu objektu b˘valé hasiãky,
kde jsou nutné vût‰í náklady na opravu.

Otazník vidím i nad budoucností pro-
dejních trhÛ. Na rozdíl od farmáfisk˘ch 
trhÛ (které pofiádá Kulturní stfiedisko), se
úãast trhovcÛ na prodejních trzích stále
sniÏuje a domnívám se, Ïe i kvalita nabí-
zeného zboÏí. Navíc utrÏené poplatky jiÏ
ani nepokr˘vají náklady spojené s úkli-
dem a údrÏbou prodejního místa.

V leto‰ním roce bude vybudováno nové
parkovi‰tû u nemocnice; je uÏ stanoveno,
jak bude parkování zpoplatnûno?

Systém parkování u nemocnice je‰tû není
stanoven, jednání stále probíhají. Víme jiÏ,
Ïe bude pouÏit závorov˘ systém s poklad-
nou. Bude tfieba umoÏnit parkování na dobu
nutnou na vy‰etfiení a náv‰tûvu nemocnice
za nûjakou nízkou cenu a tato sazba by mû-

la s délkou doby parkování narÛstat. Jde o to,
aby parkovací místa nebyla zneuÏívána
k dlouhodobému stání vozidel. Rozhodovat
o definitivní podobû parkovacího systému
a v˘‰i plateb bude Rada mûsta.

Jsou letos v plánu dal‰í vût‰í investiã-
ní akce?

Jakmile mûsto obdrÏí dotaci, bude se
budovat umûl˘ trávník 4. generace na fot-
balovém stadionu na Ml˘nské. V reÏii na-
‰ich prostfiedkÛ na bûÏné opravy a údrÏbu
budeme provádût opravu vstupní ãásti
sportovní haly, v˘mûnu ãasomíry a dal‰í
opravy interiéru.

V kuÏelnû haly na Údolní se bude pfií‰-
tí rok konat Svûtov˘ pohár; proto bude
mûsto letos i zaãátkem pfií‰tího roku inve-
stovat do rekonstrukce zázemí a vybavení
této sportovní haly. 

V jakém stavu je útulek pro psy?
O psí útulek dlouhodobû peãuje paní

Jurová, která se vzornû stará nejen o ãtyfi-
nohé svûfience, ale také o cel˘ areál.
Iniciativnû a neúnavnû hledá moÏnosti do-
tací a pfiíspûvkÛ pro chod areálu a díky ní
je provoz stále zaji‰tûn a dobfie o‰etfien.
Nicménû v areálu se nahromadilo hodnû
technick˘ch problémÛ, aÈ uÏ s elektroin-
stalací, nebo s dal‰ím provozním záze-
mím. Právû proto bych rád ve spolupráci
s mûstem, jako zfiizovatelem, letos zajistil
v‰echny potfiebné opravy tak, aby objekt
vyhovûl v‰em souãasn˘m normám a pfied-
pisÛm a napravil tak dluh, kter˘ vÛãi areá-
lu psího útulku máme.

Pane Charváte, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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