
USNESENÍ 

z 10. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 10. února 2020 
 
 
Přítomni: 21 členů ZM 
Omluveni: Ing. Petr Vícha, Jiří Kuldánek 
 
 
Zpráva o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2019 
 
118/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání  
 
bere na vědomí  
zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2019  
 
 
Pověření ředitele městské policie 
 
119/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
1. bere na vědomí 

rezignaci Ing. Karla Vacha na funkci ředitele Městské policie Bohumín k datu 4. června 
2020 

2. pověřuje  
Mgr. Romana Honysze plněním úkolů při řízení Městské policie Bohumín ve funkci ředitele, 
s účinností od 5. června 2020 za předpokladu splnění podmínky předložení negativního 
lustračního osvědčení 

 
 
Výsledky hospodaření města za rok 2019 
 
120/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání  
 
bere na vědomí 
informaci o výsledku hospodaření města za rok 2019 
 
 
Smlouva o úvěru 
 
121/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 
schvaluje 

1. přijetí úvěru od České spořitelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
identifikační číslo 45244782, ve výši 80 000 tis. Kč se splatností 8 let, pevnou úrokovou 
sazbou 1,88 % p. a. za účelem financování investičních akcí výstavba dopravního 
terminálu, výstavba pontonů na Vrbickém jezeře, stavební úpravy bytových domů č. p. 19 
a 348 v ulici Slezská ve Starém Bohumíně, zateplení objektu Bosporky 

2. smlouvu o úvěru č. 6/20/LCD 
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Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2020 
 
122/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
schvaluje 
1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2020 

a) Příjmová část rozpočtu 
- navýšení daňových příjmů o 10 000 tis. Kč 
- navýšení nedaňových příjmů o 7 004 tis. Kč 
- navýšení dotace o 796 tis. Kč 
- navýšení převodu mezd z depozitního účtu o 1 314 tis. Kč  

b) Výdajová část rozpočtu 
- navýšení neinvestičních výdajů o 10 293 tis. Kč    
- navýšení investičních výdajů o 60 248 tis. Kč 
- navýšení rezervy města o 32 961 tis. Kč 

c) Příspěvky příspěvkovým organizacím 
- navýšení neinvestičních příspěvků o 100 tis. Kč 
- navýšení investičních příspěvků o 500 tis. Kč 

d) Dotace, příspěvky a výpomoci ostatním subjektům 
- navýšení investičních výpomocí o 2 890 tis. Kč 

e) Financování 
- změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 47 878 tis. Kč 
- přijetí úvěru ve výši 40 000 tis. Kč 

 
Rozbor přijatých stížností a petic za rok 2019 
 
123/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 
bere na vědomí  
rozbor písemných stížností a petic podaných u Městského úřadu Bohumín v roce 2019 

 
 

Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2020 
 
124/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
rozhodlo 

1. o poskytnutí účelových dotací v programu „Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví 
dětí a mládeže pro rok 2020“ dle předloženého návrhu   

2. o poskytnutí dotací na modernizaci výuky Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana 
Palacha 794, příspěvkové organizaci, Střední škole, Bohumín, Husova 283, příspěvkové 
organizaci a Základní umělecké škole Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvkové 
organizaci dle předloženého návrhu 

3. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč subjektům dle 
předloženého návrhu. 
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Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím na pořádání 
akcí, opravy a investice, kulturní a ostatní zájmovou činnost v roce 2020 
 
125/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
rozhodlo 

1. o poskytnutí dotací na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle předloženého návrhu, 
vyjma žádosti na akci SDH Kopytov – Oslavy 75. let osvobození Kopytova 

2. poskytnutí dotací na opravy a investice zájmovým a církevním organizacím dle 
předloženého návrhu  

3. o poskytnutí dotací na kulturní činnost v roce 2020 (na základě hodnocení přihlášených 
projektů) dle předloženého návrhu  

4. poskytnutí dotací na činnost v roce 2020 ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů 
a složení členských základen) dle předloženého návrhu  

5. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací neziskovým zájmovým a církevním 
organizacím dle předloženého návrhu 

 
 
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Bohumín 
 
126/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 
schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Bohumín.  
 
 
Hodnocení činnosti a odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva 
města za 2. pololetí 2019 
 
127/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
1. bere na vědomí   

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2019 

2. stanovuje  
odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2019 dle předloženého návrhu. 
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Směna pozemků 
 
128/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
rozhodlo 
směnit nemovité věci, a to pozemky parc. č. 1608 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 748 m2, parc. č. 1739 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 595 m2 a část pozemku 
parc. č. 1738/1 – lesní pozemek o celkové výměře 5.499 m2, oddělenou geometrickým plánem 
č. 1672 – 22/2019 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 1738/8 – lesní pozemek o výměře 132 m2 vše v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, 
zapsané na LV č. 10001 z vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 
Bohumín - Nový Bohumín, IČO: 00297569 do vlastnictví společnosti ROCKWOOL, a. s., se 
sídlem Cihelní 769, 735 31 Bohumín – Skřečoň, IČO: 26165261 za část pozemku parc. č. 
1677 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 6.342 m2, oddělenou 
geometrickým plánem č. 1671 – 21/2019 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově 
označenou jako pozemek parc. č. 1677/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1.478 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV č. 1267 z vlastnictví společnosti 
ROCKWOOL, a. s., se sídlem Cihelní 769, 735 31 Bohumín – Skřečoň, IČO: 26165261 do 
vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, 
IČO: 00297569. Směna je bez doplatku. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín. 
 
Darování pozemků 
 
129/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
1. rozhodlo 

a) nabýt darem nemovitou věc, a to spoluvlastnický podíl 2/19424 na pozemku par. č. 1046 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.590 m2, v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, 
zapsaný na LV č. 144, od současného spoluvlastníka paní Libuše Cinkové, bytem *****, 
do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 
00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín 

b) nabýt darem nemovitost, a to nově vzniklý pozemek p. č. 1524/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 552 m2, k. ú. Záblatí u Bohumína, který byl dle geometrického 
plánu č. 998-4/2019 oddělen z p. č. 1524 ostatní plocha, silnice, k. ú. Záblatí u 
Bohumína, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeného z 
pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem 
Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se 
sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem 
uhradí obdarovaný. 

2. schvaluje 
záměr nabytí darem nemovitou věc, a to část pozemku (přibližně 16 m2) par. č. 341/2 – 
ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 436 m2, v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, 
zapsaný na LV č. 1027, od současného vlastníka paní Soni Miczkové, bytem *****, do 
vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 
00297569. 
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Výkup pozemků 
 
130/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
rozhodlo 

1. koupit nemovitou věc, a to nově vzniklý pozemek p. č. 1165/47 vodní plocha, nádrž umělá 
o výměře 83 214 m2, k. ú. Starý Bohumín, který byl dle  geometrického plánu č. 1131-
1/2020 oddělen z pozemku p. č. 1165/2 vodní plocha, nádrž umělá, k. ú. Starý Bohumín, 
od současného vlastníka KAMENOLOMY ČR s. r. o., se sídlem Polanecká 849, Ostrava-
Svinov, 721 00, IČ: 49452011, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 
735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569 za celkovou kupní cenu 2 226 536 Kč. 
Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín. 

2. koupit nemovitou věc, a to nově vzniklý pozemek p. č. 1165/48 vodní plocha, nádrž umělá 
o výměře 6 483 m2, k. ú. Starý Bohumín, který byl dle  geometrického plánu č. 1131-1/2020 
oddělen z pozemku p. č. 1165/2 vodní plocha, nádrž umělá, k. ú. Starý Bohumín, od 
současného vlastníka KAMENOLOMY ČR s. r. o., se sídlem Polanecká 849, Ostrava-
Svinov, 721 00, IČ: 49452011, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 
735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569 za celkovou kupní cenu 209 891 Kč, 
včetně DPH. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín. 

3. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1529 trvalý travní porost o výměře 4 207 m2, 
k. ú. Pudlov, od současného vlastníka KAMENOLOMY ČR s.r.o.,  Polanecká 849, 
Ostrava-Svinov, 721 00, IČ: 49452011, do vlastnictví města Bohumína se sídlem 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569 za celkovou kupní cenu 
ve výši 120 000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín. 

4. koupit nemovitou věc, a to nově vzniklé pozemky parc. č. 1535/3 – orná půda o výměře 
323 m2 a parc. č. 1535/4 – orná půda o výměře 37 m2 vše v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, 
které vznikly geometrickým plánem č.1141 – 28/2019, oddělením z pozemku parc. č. 1535 
– orná půda v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV č. 10006, od současného 
vlastníka Lukáše Marcola, bytem *****, za smluvní cenu 49.504,50 Kč, do vlastnictví města 
Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00297569. 
Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín. 

 
 
Záměr výkupu pozemků 
 
131/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
schvaluje 
záměr výkupu pozemků parc. č. 114/1 – ostatní plocha, zeleň  o výměře 664 m2 
a parc. č. 155/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1896 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 373.490 Kč do vlastnictví města Bohumína od  TJ Sokol 
Skřečoň, se sídlem 1. máje 312,  IČO: 005 75 291. 
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Prodej pozemků 
 
132/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
rozhodlo 

1. prodat z majetku města pozemek parc. č. 1071/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 
m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do podílového spoluvlastnictví panu Ivovi 
Bylokovi, bytem ***** v podílu 1/12, paní Emě Bylokové, bytem ***** v podílu 1/3 a paní 
Karin Recmanové, bytem ***** v podílu 7/12 za kupní cenu ve výši 456 Kč za m2, celkem 
1368 Kč. Kupující uhradí náklady spojené  s prodejem dle předloženého návrhu. 

2. prodat z majetku města pozemek parc. č.  1094/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 83 m2  
v k. ú. Starý Bohumín,  který vznikl rozdělením pozemku  p. č. 1094/1 v k. ú. Starý Bohumín 
panu Petrovi Gernešovi, bytem ***** za kupní cenu ve výši 456 Kč, celkem 37.848 Kč. 
Kupující uhradí náklady spojené  s prodejem dle předloženého návrhu. 

3. prodat z majetku města pozemek parc. č. 1426/4 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 
v k. ú. Nový Bohumín, který vznikl rozdělením pozemku p. č.1426/1 v k. ú. Nový Bohumín 
společnosti Bochemie a. s. se sídlem Lidická 326, 735 81 Bohumín za kupní cenu 200 Kč 
za m2, celkem 5.800 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem dle předloženého 
návrhu 

4. prodat z majetku města pozemek parc. č. 1887/3 – orná půda o výměře 873 m2, který vznikl 
sloučením částí pozemků  p. č. 1887/3  a 1887/5 v k. ú. Nový Bohumín, paní Andrei 
Janošcové, bytem ***** za kupní cenu  ve výši 560 Kč za m2, celkem 488.880 Kč.  Kupující 
uhradí náklady spojené s prodejem dle předloženého návrhu. 

 
 
Uzavření kupních smluv a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na domovní 
čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky  
 
133/10 
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 
 
schvaluje 
uzavřít kupní smlouvy a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na domovní čerpací 
stanice a tlakové kanalizační přípojky, v ul. Sokolské v Bohumíně – Záblatí, dle předloženého 
návrhu 
 
 
 
 
 

 
 Ing. Lumír Macura v. r.    Igor Bruzl v. r. 

 místostarosta místostarosta 
 

 
 


