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Kdybychom se měli zamyslet, čím byl pro 
Bohumín rok 2014 typický, mohlo by nás na-
padnout, že to byl dozajista rok sportu. Vždyť 
jsme vybudovali a zprovoznili novou sportovní 
halu, největší v ČR. A k tomu opravili několik 
hřišť na sídlištích, rozšířili sauny, postavili Mau-
glího stezku pro děti...

Ale ne každý je sportovec. Rok 2014 byl 
přece rokem opravy Národního domu, řekli 

I.  ÚVODNÍ SLOVO
by milovníci kultury a znalci historie. A měli by 
pravdu! Národní dům opravdu vyrostl do krásy 
a v roce 2015 bude dokončen a po mnoha le-
tech znovu otevřen. Pamětníci ještě teď vzpo-
mínají na doby, kdy tam chodili do tanečních 
a na plesy. 

Ale kdeže, nejdůležitější je přece bydlení, 
namítnou jiní. Rok 2014 byl rokem oprav vě-
žových domů a napojování na dálkové vytápě-
ní z Dětmarovic. A ještě se upravovala sídliště 
v jejich okolí. 

A když už jste u toho bydlení, nebyl náho-
dou rok 2014 rokem ubytoven a problémové-
ho soužití s jejich obyvateli v samotném centru 
města? Tak by se mohli zeptat ti, kteří se necítili 
bezpečně. A navíc se ve městě ztrácí vše kovo-
vé a mizí do sběren, dodali by.

Policisté by namítli, že rok 2014 byl naopak 
rokem velkého poklesu kriminality a vzrůstu 
objasněnosti trestné činnosti. Bývalí amnesto-
vaní jsou již opět z velké části ve vazebních ce-
lách, odkud tehdy vyšli. 

Každý by si asi našel nějaký ten důvod, proč 
byl pro něj rok 2014 nějak důležitý. Město žilo, 
konalo se mnoho sportovních a kulturních akcí, 
velkým podnikům se dařilo a mírně klesla neza-
městnanost. Pro každou generaci vzniklo něco 
nového, na každou městskou část se v rozpoč-
tu města myslelo a ještě zbyl přebytek pro rok 
příští. 

Rok 2014 byl také rokem volby nového za-
stupitelstva města, které bude realizovat své 
vize a psát tak další kapitoly budoucích výroč-
ních zpráv. Přejme si, ať to jsou kapitoly optimi-
stické a ať v nich ještě dlouho zaznívá, že každý 
rok je hlavně rokem míru, který je jinde ve svě-
tě vzácný...

 Petr Vícha
 starosta města 
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LEDEN
• Premiérou Šunychelského ponoru originálně 

přivítala Nový rok skupina otužilců. Pod tak-
tovkou komise pro městskou část Šunychl se 
tak zrodila kuriózní nová tradice zimního kou-
pání v Kališově jezeře.

• Charita Bohumín vypravila 76 koledujících 
skupinek, které se od 2. do 14. ledna zapojily 
do Tříkrálové sbírky. Jen v Bohumíně přispěli 
lidé do kasiček 133 tisíc a i s okolními obcemi 
činil celkový výnos 289 tisíc korun.

• Na všech bohumínských základních školách 
probíhaly v závěru ledna zápisy do 1. tříd pro 
školní rok 2014/2015. Zapsáno bylo 257 dětí. 
Dvacet devět rodičů žádalo pro své děti od-
klad školní docházky. 

ÚNOR
• Dívkou roku se stala 15letá Barbora Poremská. 

Žákyně ZŠ na tř. Dr. E. Beneše uspěla v konku-
renci dalších 4 mladých krásek. Základní kolo 
celostátní soutěže v Bohumíně pořádal Dům 
dětí a mládeže (DDM) Fontána.

• Na měsíční kúru do lázní vyrazily děti trpící 
alergiemi, astmatem, skoliózou, atopickým 
ekzémem, nemocemi svalové či kosterní sou-
stavy či obezitou. Do Zlatých Hor na Jesenic-
ku odjelo 28 dětí, do Metylovic na Frýdecko-
-Místecku 14.

• Dvacáté páté výročí své existence oslavil 
v sále kina soubor Kates, působící pod DDM 

II.  ČÍM ŽIL BOHUMÍN V ROCE 2014
Fontána. Přátelé či bývalí tanečníci a příznivci 
souboru se mohli pokochat na 3 představe-
ních 28 choreografiemi. 

• Květuše Mlynkecová se stala nejoblíbenější 
učitelkou kraje. Zvítězila v regionálním kole 
republikové ankety a získala titul Moravsko-
slezský Ámos 2014. Do soutěže, ve které bojo-
valo celkem 11 týmů, ji přihlásili její žáci ze ZŠ 
na tř. Dr. E. Beneše.

• Základní umělecká škola Bohumín vyhlásila 
ve spolupráci se školou v Ostravě-Marián-
ských Horách novou soutěž  „Šperk 2014“. 
Brože, náhrdelníky, náramky, doplňky do vla-
sů a další šperky žáci tvořili z textilu, drátu, 
keramiky, skla, zvířecích kostí a dalších mate-
riálů. Odborná porota udělila celkem 13 cen.

BŘEZEN
• Zastupitelstvo schválilo nový územní plán, klí-

čový dokument, ovlivňující další rozvoj města. 
Nahradil 16 let platný dřívější územní plán, 
který prošel 7 úpravami. K největším změnám 
patří rozšíření ploch určených k zástavbě, počí-
tá i se vznikem nového lesoparku Na Panském.

• Při své oficiální návštěvě kraje zavítal do Bohu-
mína premiér Bohuslav Sobotka. Tématem roz-
hovorů bylo především ovzduší a nezaměstna-
nost, rozmach ubytoven a krádeže kovů. Krátce 
se ve městě zastavil také předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček. 

• Proběhl Běh do schodů v Penzionu ve věži. 
Devátého ročníku se zúčastnila téměř 100 
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závodníků, kteří zdolávali schody za přísných 
pravidel bez dotyku zábradlí. Nejrychlejším 
běžcem se stal student bohumínského gym-
názia Ondřej Plhoň.

• Velkolepou taneční show nazvanou Cesta ko-
lem světa připravil divákům taneční soubor 
Radost & Impuls. Ve 3 představeních si mohli 
vychutnat 30 nových choreografií od baby ba-
letu až po držitele mistrovských titulů. 

• U příležitosti Dne učitelů byli oceněni kantoři 
a zaměstnanci škol. Hlavní cenu za 40 let pe-
dagogické práce si odnesla ředitelka Masary-
kovy ZŠ Dagmar Šostoková, která po 20 letech 
ve vedení předala štafetu mladším. Speciální 
ocenění rady města obdržela Marta Lučanová 
ze školy v Záblatí.

• Starobohumínský kostel Narození Panny 
Marie získal novou poutní atrakci, sochu bý-
valého papeže Jana Pavla II. Socha je vysoká 
2,4 metru a byla odlita v Polsku. Mramoro-
vý podstavec vytvořili čeští kameníci Mar-
tin Wrožyna a Rudolf Závadsky. Farníkům 
ji věnovali manželé Malcharovi ze Starého 
Bohumína.

DUBEN
• Zajímavá akce Bohumínský canicross aneb 

Běh se psem se konala v Gliňoči ve Skřečo-
ni. Doprovodný program zahrnoval ukázku 
a možnosti vyzkoušení agility a soutěže pro 
děti. 

• Na 120 soutěžících ze základních i středních 
škol celého kraje se sešlo v kině na 48. roční-
ku krajské přehlídky ARS Poetika – Puškinův 
památník. Bohumín reprezentovali studenti 
Gymnázia Františka Živného.

• Kdysi zanedbaný pozemek naproti soko-
lovně v Záblatí dostal novou podobu. Bri-
gádníci zde vybudovali mlatové chodníčky 
a prostranství zkrášlily okrasné keře. Děti 
z mateřinky i školy a zástupci záblatských 
organizací osadili náměstíčko 5 novými stro-
my. 
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KVĚTEN
• Na náměstí T. G. Masaryka se konal už 18. roč-

ník Běhu ulicemi města. Byl rozdělen do 20 
věkových kategorií a na startu stanulo 500 
běžců. Nejmladší měl necelý rok, nejstarší 78 
let. Za celou dobu této tradice se běhu zúčast-
nilo přes 8 tisíc lidí.

• Skřečoňský sbor dobrovolných hasičů oprášil 
po 20 letech místní zvyk a vztyčil u zbrojnice 
májku. Do její ozdoby se pustily děti, které 
vyrobily i čarodějnici, kterou následně všich-
ni spálili. Omladinu poté čekala další atrakce 
v podobě nocování ve zbrojnici.

• I v Bohumíně proběhly volby do Evropského 
parlamentu za malého zájmu voličů. K urnám 
dorazilo 13,22 procenta voličů, kteří odevzda-
li 2 398 platných hlasů. Ty byly rozděleny mezi 
ČSSD (32,27 %), KSČM (14,13 %), hnutí ANO 
(13,21 %), ODS (7,96 %), koalici TOP 09 a Sta-
rostové (6,04 %) a KDU-ČSL (6,42 %). 

• Svou silou pohrozily obě bohumínské řeky, 
když se po vytrvalých deštích dramaticky zved-
ly hladiny Odry i Olše a dostaly se na 1. stupeň 
povodňové aktivity. Ve Věřňovicích se Olše 
vydrala do 2. stupně. Napjatá situace naštěstí 
netrvala dlouho a vodní živel nenapáchal žád-
né větší škody.

• Jeden a půl kilometru dlouhý úsek nové stez-
ky pro cyklisty a in-line bruslaře vznikl na pro-
tipovodňové hrázi kolem Vrbického jezera. Její 
výstavba přišla město na 3,7 milionu korun. 

• Druhý ročník běžeckých závodů pro nejmen-
ší atlety do 11 let Čokoládová tretra se konal 
na atletickém oválu ZŠ Čs. armády. Na trati 
se utkalo 220 malých závodníků. Patronkou 

bohumínského klání byla trojskokanka Šárka 
Kašpárková. 

• Sdružení Přátel bohumínské historie uspořá-
dalo Ples na náměstí ve Starém Bohumíně. 
Vyvedla se i hlavní událost, kácení máje, ač-
koliv k ní nemuselo vůbec dojít. Pobertové ji 
chtěli odcizit, což zaregistrovaly kamery měst-
ské policie a strážníci májku zachránili.

• Soutěž Nejlepší čtenář proběhla tradičně 
v knihovně. Absolutní vítězství obhájil z pře-
dešlého roku Ondřej Holaschke, student 
Gymnázia Františka Živného. Pátý ročník dět-
ské oddělení knihovny K3 Bohumín věnovalo 
humoru. Porota kladla důraz mimo jiné na in-
tonaci, osobitost čtenáře, originalitu četby, 
porozumění a techniku řeči.

• V květnu proběhly důstojné oslavy 90. výro-
čí založení Masarykovy ZŠ. Kromě tradičního 
dne otevřených dveří prošel Bohumínem prů-
vod žáků školy a v kinosále se děti představily 
ve školní akademii a v novém projektu První 
školní muzikál.

ČERVEN
• V letním kině si odbyl předpremiéru nový film 

Zakázané uvolnění, který se částečně natáčel 
v místním klubu Bublina. Kromě režiséra Jana 
Hřebejka ho osobně přijeli představit produ-
cent Daniel Strejc a herečka Hana Vágnerová. 
V narvaném kině se tísnilo téměř 600 diváků. 

• Odemykáním meandrů odstartovala vodácká 
sezona na Odře. Provoz zahájila i půjčovna 
lodí, kterou opět zajišťovali dobrovolní hasiči 
ze Starého Bohumína. Novinkou bylo zavede-
ní rezervačního systému na webu města, kde 
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si mohli zájemci objednat loďky na víkendové 
plavby.

• Bez fanfár byl zprovozněn i pro auta nad 3,5 tuny 
úsek dálnice do Polska. Kvůli problematickému 
mostu v obci Mszana v Polsku, 12 kilometrů 
za hranicí, byla tato část stále uzavřena. Most se 
začal stavět v roce 2009 a původní 3letý termín 
se protáhl na 5 let. 

• Započala rekonstrukce věžových domů 1157 
a 1158 v Nerudově ulici, jejichž kompletní ob-
nova přišla na 27 milionů korun. Součástí prací 
byla demontáž starých lodžií, které byly nahra-
zeny zcela novými. 

• Desetiletá Veronika Kachlová z Nového Bohumí-
na se stala druhou nejlepší houslistkou v Česku 
ve své věkové kategorii. Stříbrný post vybojovala 
ve finále prestižní celostátní soutěže základních 
uměleckých škol. Finále soutěže ve hře na hous-
le hostila Základní umělecká škola Liberec.

• Pobavit se mohli nejen Bohumínští na každo-
ročních Městských slavnostech. Na pódiu vy-
stoupili Hana Zagorová, Kamil Střihavka, Oce-
án, Yo Yo Band i místní Grog. 

• Role zastupitelů si vyzkoušeli bohumínští 
gymnazisté. V rámci simulační hry o komunál-
ní politice nazvané „Mladí lidé rozhodují“ se 
rozdělili do 4 fiktivních politických stran a in-
terpelovali starostu Bohumína Petra Víchu, 
který simulované zastupitelstvo vedl.

• V obřadní síni radnice odpromovalo 18 ab-
solventů bohumínské univerzity třetího věku. 
Cyklus úspěšně zakončilo 16 žen a 2 muži 
z Bohumína, Rychvaldu a poprvé i z Dolní Lu-
tyně. Ve 4 semestrech se věnovali počítačům, 
cizím jazykům, právu a umění.

ČERVENEC
• Památkově chráněná budova radnice prošla 

očistnou kúrou. Obnova se týkala její čelní 
strany z pohledu od náměstí, kde byla vymě-
něna okna za věrné repliky a specializovaná 
firma zbavila fasádu letitých nánosů špíny.

• Proběhl další ročník festivalu Léto-kruhy, ten-
tokrát v sokolském areálu v Záblatí. V rámci 
akce proběhl i tradiční řezbářský plenér. Díky 
němu vznikly 3 originální dřevěné lavičky pro 
nově vytvořené záblatské náměstíčko. Místní 
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spolky pro něj zároveň vyrobily 10 mozaiko-
vých dlaždic.

• Začala současně probíhající rekonstrukce 3 vě-
žových domů ve vnitrobloku u ulice Čs. armá-
dy. Zateplení a renovace všech 3 domů přišla 
na 20,3 milionu korun. Město akci financovalo 
prostřednictvím nízkoúročeného úvěru z pro-
gramu Jessica.

• Stavbaři se pustili do opravy asfaltového hřiště 
pro míčové hry ve dvoře u Štefánikovy ulice. As-
falt tady nahradil umělý povrch, pružný červený 
akrylát. Kolem areálu přibylo také nové oplocení.

• Hobbypark získal novou dominantu. Vy-
rostla tady lanová atrakce Mauglího stez-
ka se 6 dvoupatrovými, 8 metrů vysokými 
věžemi z akátového dřeva. Propojení mezi 
nimi zajišťuje systém lan a sítí. Atrakce se 
okamžitě mezi dětmi stala hitem.

SRPEN
• Na Odře ve Starém Bohumíně se uskutečnil 

3. ročník divácky atraktivního závodu dračích 
lodí. Zúčastnilo se jej 14 dvacetičlenných po-
sádek, které vytvořili mimo jiné lékaři, želez-
ničáři, úředníci nebo recesisté. Vyhrálo druž-
stvo Loděnice Karviná, druzí skončili Vodáci 
Odry a Olše, třetí polský Meander.

• Dalších 500 domácností se dočkalo napojení 
na centrální zásobování teplem. ČEZ Tepláren-
ská budoval napojení na dětmarovický hor-
kovod za 26 milionů korun, město Bohumín 
investovalo 66 milionů korun do vnitřních roz-
vodů v domech.

• Bohumínská rocková kapela Grog slavila 20 let 
existence. Vyvrcholením oslav byl narozenino-

vý koncert v rámci Pivních slavností. Na jevišti 
v parku se během koncertu představili součas-
ní i bývalí členové kapely. 

• V Záblatí se uskutečnila tradiční hudební Srpno-
vá noc s bezmála 20letou tradicí. Součástí byl 
i 4. ročník hasičské soutěže Noční útok o putovní 
pohár FK Slovan Záblatí. Jinak vydařenou akci le-
tos předčasně ukončila silná průtrž mračen.

ZÁŘÍ
• S novým školním rokem začalo do 8 základ-

ních škol docházet téměř 1 800 dětí, z toho 
240 prvňáčků. Ti dostali tričko s nápisem »bo-
humínský školáček« a originální puzzle. Velké 
školy v centru - Masarykova ZŠ a ZŠ Čs. armá-
dy - otevřely 3 první třídy, další školy po jedné.

• Proběhlo slavnostní otevření nové městské 
sportovní haly za parkem. Pod zastřešenou 
ocelovou konstrukcí se nacházejí 4 hřiště, ně-
která například s polyuretanovým povrchem 
nebo s nejmodernějším typem umělého tráv-
níku. V hale, která přišla na 50 milionů korun, 
je i tribuna pro 200 diváků.

• U stanice profesionálních hasičů v Jateční uli-
ci padly k zemi nevyhovující plechové garáže. 
Na jejich místě začaly vyrůstat garáže nové, 
jejichž základem je železobetonový monolit. 
Novostavba poskytne zázemí pro 3 velké vý-
jezdové vozy a 2 osobní hasičská auta.

• Rekonstruovaný Národní dům ve Starém Bo-
humíně už má novou fasádu. Je šedá, stejně 
jako měla budova v době svého vzniku v roce 
1907. Současně se podařilo vypátrat i barvu 
tehdejších oken. Jejich repliky jsou proto hráš-
kově zelené, což je originální odstín, který není 
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na žádné jiné stavbě v Bohumíně k vidění.
• Konala se další dražba předmětů z městských 

ztrát a nálezů. V nabídce bylo 60 položek a vý-
těžek z jejich prodeje činil 10,5 tisíce korun. 
Dražba byla na dlouhou dobu poslední. Kvůli 
změnám v občanském zákoníku se další může 
konat až za 3 roky.

• Novou fasádu s veselými grafickými doplňky 
dostala mateřská škola Rafinérský lesík v No-
vém Bohumíně. Město do obnovy jejího ka-
bátu investovalo 2 miliony korun. Drtivou část 
nákladů pomohla uhradit evropská dotace.

• Přestavbou a novým vybavením vznikly mo-
derní učebna cizích jazyků a také učebna pří-
rodopisu pro žáky 2. stupně ZŠ Čs. armády. 
Na jejich modernizaci získala škola evropskou 
dotaci z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko ve výši 1,8 milionu korun.

ŘÍJEN
• Vodáci absolvovali sjezd meandrů Odry, kte-

rým ukončili provoz městské půjčovny lodí 
a symbolicky řeku uzamkli. Služeb půjčovny 
lodí využilo za 6 let provozu přes 8 000 vodáků.

• Proběhly komunální volby. Ty v Bohumíně znovu 
vyhrála ČSSD (55,41 %), 2. místo obsadilo hnutí 
ANO 2011 (15,33 %), 3. místo KSČM (10,42 %) 
a 4. místo patřilo koalici KDU-ČSL a TOP 09 (7,27 
%). Pátí skončili Nezávislí (6,32 %) a šestá byla 
ODS (5,22 %). Do zastupitelstva se probojovali 
kandidáti všech 6 stran a hnutí, které v Bohumí-
ně o hlasy voličů usilovaly.

• Bohumín opět triumfoval v celorepublikové 
soutěži Plave celé město. Získal 11 384 bodů 
a obhájil tak loňské dvojité vítězství – v plavec-
kých výkonech i v počtu plavců. Těch zavítalo 
do aquacentra 1 142 (655 mužů a 487 žen).

LISTOPAD
• Křeslo starosty Bohumína znovu obhájil Petr 

Vícha. V čele města stojí už 20 let a do funkce 
starosty byl zvolen pošesté. Stejné obsaze-
ní mají i posty místostarostů - Lumír Macura 
a Igor Bruzl. Sedmičlennou radu města kro-
mě jmenovaných dále tvoří Vojtěch Balcárek, 
Aleš Drobek, Věra Palková a Yvona Placzková.
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• K3 Bohumín pořádala 4. ročník soutěže Super-
star Bohumína. V konkurenci několika desítek 
zpěváků a zpěvaček zvítězila Veronika Kachlo-
vá, která uspěla nejen ve své kategorii žáků 4. 
až 6. tříd, ale stala si i absolutní vítězkou.

• Schola u farního kostela v Novém Bohumíně 
existuje už 40 let. Bez jediné přestávky, což je 
v regionu unikát. Dnes má soubor zhruba 20 
členů, z nichž někteří působí ve schole od za-
ložení. U příležitosti kulatého výročí uspořá-
dal soubor velký koncert.

• Vzhled bývalého stadionu na Faji se změnil 
k nepoznání. Vyrostl tady skatepark a terénní 
nerovnosti pro jezdce na kolech. Součástí pro-
měny byla i výsadba izolační zeleně. V listopa-
du tady zahradníci zasadili téměř 200 nových 
stromů a na 600 keřů

• Saunový svět aquacentra dostal nové lákadlo. 
Poblíž sudové sauny vyrostl pod širým nebem 
whirlpool, ve kterém může najednou relaxo-
vat 6 až 8 lidí. Součástí je i venkovní ochlazo-
vací bazén pro saunaře s pitnou vodou.

PROSINEC
• Krajští silničáři od května budovali úrovňový 

železniční přejezd v Drátovenské ulici v Pud-
lově. Původní podjezd pod tratí, takzvanou 
myší díru, zasypali. Po navršeném valu moh-
ly v prosinci začít jezdit první vozy - zatím jen 
linkové autobusy, hasiči, záchranka a policie.

• Dvaatřicetiletá Dagmar Bratovanova z Bohu-
mína obsadila 2. místo v soutěží Miss Karvin-
sko 2014. Zdravotní sestra chirurgické JIP bo-
humínské nemocnice, toho času na mateřské 
dovolené, uspěla v konkurenci 10 finalistek.

• Zastupitelé upravili znění městské vyhláš-
ky, která se snaží vymýtit hazard. Vyhláška 
dosud stanovila zákaz provozování hracích 
automatů v konkrétní ulicích, po úpravě se 
zákaz vztahuje na celé území Bohumína. 

• Do Česka se po více než 70 letech vrátily 
2 historicky cenné zvony ze starobohumín-
ského kostela, které za války zrekvírovali 
nacisté. Spolková republika je nyní vrátila 
jako akt dobré vůle a zaplatila i transport. 

• Mladá oštěpařka Hana Holaňová, členka AK 
Bohumín, obsadila 2. místo na  žákovském 
mistrovství republiky. Členové Plavecké-
ho  klubu Bohumín Jakub Gryc a Anežka 
Malcharová se stali mistry České republiky. 
Tanečníci družstva juniorů souboru Radost 
a sólisté Tomáš Opic a Daniel Orawczak 
přivezli stříbro z mistrovství světa. V bojo-
vých sportech sbíral zlaté medaile na mis-
trovstvích Evropy i světa  Patrik Kroščen. 
Tým vzpěračů Bonatrans Bohumín vyhrál 
po dlouhých 32 letech nejvyšší českou ligu 
mužů. Extraligu České republiky, tentokrát 
v kulečníku,vyhrálo družstvo BC Bohumín 
ve složení Jan Musil, Miroslav Andrejovský, 
Ivo Gazdoš, Milan Ráček a Pavel Böhm.
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Zastupitelstvo města, rada města, výbory 
a komise rady města pokračovaly ve své čin-
nosti také v roce 2014 ve složení, které vzešlo 
z  voleb na podzim roku 2010. Pro přehled-
nost uvádíme změny, které nastaly v  průběhu 
roku 2014 ve složení orgánů města. Rok 2014 
byl totiž také rokem volebním a 10. a  11. října 
proběhly v ČR komunální volby. Jejich výsled-
ky mírně změnily politické rozložení ve 23člen-
ném bohumínském zastupitelstvu. 

Volební období 2010 - 2014
Rada města (7 členů)
starosta Ing. Petr Vícha 
místostarostové Ing. Lumír Macura
 Igor Bruzl 
členové rady Ing. Aleš Drobek
 Roman Honysz 
 Mgr. Věra Palková
 Ing. Josef Plášil

Zastupitelstvo města (23 členů)
MUDr. Vojtěch Balcárek (ČSSD)
Vilém Bannert (ČSSD)
Igor Bruzl (ČSSD)
Marcela Ciprichová  (ČSSD)
Ing. Aleš Drobek  (ČSSD)
Ing. Tomáš Fodor (TOP 09)    
Roman Honysz  (ČSSD)
Bc. Petra Kalichová  (ČSSD) 
Ing. Jiří Knot (nestraník za ČSSD)
Bc. Jitka Kocianová (ODS)
 (od 2. 9. 2014)

Ing. Lumír Macura (nestraník za ČSSD)
Mgr. David Maryška  (ODS)
JUDr. Stanislav Musil  (ČSSD)
Marie Neudertová (nestraník za ČSSD)
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (ČSSD)
Mgr. Věra Palková  (ČSSD)
Ing. Yvona Placzková (ČSSD)
Ing. Josef Plášil, MBA (ČSSD)
Kamila Smigová  (ČSSD)
Arnošt Suchý  (KSČM)
Ing. Vladimír Šmíd  (nestraník za ODS)

III.  PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA
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MUDr. Pavel Trach (nestraník za ODS)
 (do 1. 9. 2014 - rezignace)

Mgr. Zdeněk Veselý  (KSČM)
Ing. Petr Vícha (ČSSD)

Předsedové výborů městského zastupitelstva 
Finanční výbor Ing. Yvona Placzková 
Kontrolní výbor  Mgr. David Maryška 

Předsedové komisí rady města
Komise pro výchovu
a vzdělávání Mgr. Zdeněk Veselý
Komise kultury Kamila Smigová 
Komise sportu   Mgr. Adrian Kuder 
Komise sociální Marie Neudertová 
Komise bytová  Roman Honysz 
Komise majetková Ing. Aleš Drobek
Komise životního prostředí Ing. Josef Plášil  
Komise pro územní rozvoj Ing. Jiří Knot 
Komise pro občanské 
záležitosti  Vilém Bannert 
Komise bezpečnostní  Arnošt Suchý
Komise pro rozvoj
městských částí Ing. Karla Fodorová

Předsedové komisí pro městské části 
Starý Bohumín  Vítězslav Malchar 
Skřečoň  Petr Kadlec
Záblatí  Dagmar Knýblová 
Pudlov  Josef Urbančík
Vrbice  Ing. Blanka Ryšavá 
Šunychl Ing. Eva Rozsypalová 

Volební období 2014 - 2018
V komunálních volbách, které proběhly 10. 

a 11. října, přišlo v Bohumíně k volebních ur-
nám 32,68 % oprávněných voličů. Ve městě šlo 
o historicky nejnižší účast voličů u komunálních 
voleb. S velkým náskokem opět zvítězila sociál-
ní demokracie, když od voličů dostala 55,41 % 
hlasů. Druhé místo obsadilo hnutí ANO 2011 
(15,33 %), třetí byla KSČM (10,42 %) a 4. místo 
patřilo Koalici KDU-ČSL a TOP 09 (7,27 %). Páté 
skončilo hnutí Nezávislí (6,32 %) a šestá byla ODS 
(5,22 %). Do bohumínského zastupitelstva se tak 
probojovaly všechny kandidující volební strany. 
ČSSD obsadila v zastupitelstvu 14 z 23 křesel, 
další 4 křesla získalo hnutí ANO 2011, 2 křesla 
obsadila KSČM, 1 křeslo připadlo hnutí Nezávislí, 
Koalici KDU-ČSL a TOP 09 a také ODS. Nové slože-
ní rady a zastupitelstva bylo zvoleno 3. listopadu 
2014. 

Rada města (7 členů)
starosta Ing. Petr Vícha 
místostarostové  Ing. Lumír Macura 
    Igor Bruzl
radní MUDr. Vojtěch Balcárek
 Ing. Aleš Drobek 
 Mgr. Věra Palková 
 Ing. Yvona Placzková

Zastupitelstvo města (23 členů)
Bc. Andrea Babišová  (ANO)
MUDr. Vojtěch Balcárek (ČSSD)
Vilém Bannert  (ČSSD)
Igor Bruzl  (ČSSD)
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Eliška Dendisová (ANO)
Ing. Aleš Drobek (ČSSD)
Roman Honysz  (ČSSD)
Ing. Jiří Knot  (nestraník za ČSSD)
Mgr. Adrian Kuder (ČSSD)
Jiří Kuldánek (ANO)
Ing. Lumír Macura  (nestraník za ČSSD)
Mgr. David Maryška (ODS)
Marie Neudertová (nestraník za ČSSD)
Mgr. Věra Palková (ČSSD)
Ing. Yvona Placzková (ČSSD)
Ing. Josef Plášil, MBA (ČSSD)
Jan Sedláček (ANO)
Ing. Martin Schubert  (Nezávislí)
Kamila Smigová (ČSSD)
Vilma Valentová Urbančíková (KDU ČSL a TOP 09)
Mgr. Zdeněk Veselý (KSČM)
Ing. Petr Vícha (ČSSD)
Mgr. Antonie Walterová (KSČM)

Předsedové výborů městského zastupitelstva 
Finanční výbor Ing. Jiří Knot
Kontrolní výbor  Bc. Andrea Babišová

Předsedové komisí rady města
Komise pro výchovu 
a vzdělávání Mgr. Zdeněk Veselý
Komise kultury Kamila Smigová
Komise sportu Mgr. Adrian Kuder 
Komise bytová Roman Honysz 
Komise majetková Ing. Aleš Drobek
Komise sociální Marie Neudertová
Komise životního prostředí Ing. Josef Plášil  
Komise pro územní rozvoj, 
podnikání a zaměstnanost  DiS. Jindřich Král
Komise pro občanské záležitosti  Vilém Bannert 
Komise bezpečnostní Jan Sedláček
Komise pro rozvoj 
cyklodopravy ve městě Rostislav Šafrata
Komise pro krizové řízení Václav Ferfecki

Předsedové komisí pro městské části 
Starý Bohumín Zbyněk Krůl
Skřečoň  Petr Kadlec
Záblatí  Dagmar Knýblová 
Pudlov  Josef Urbančík
Vrbice  Ing. Blanka Ryšavá
Šunychl Ing. Eva Rozsypalová 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
Tajemnice Ing. Dagmar Fialová
Vedoucí odborů radnice 
dopravy  Bc. Pavel Vavrečka  
finanční  Ing. Eva Giecková
majetkový  Ing. Eva Drdová 
organizační  Mgr. Miroslava Šmídová
právní a živnostenský JUDr. Šárka Palermová 
rozvoje a investic  Ing. Jitka Ptošková 
sociální  Bc. Daniel Ucháč 
stavební     Ing. Libor Radiňák 
školství, kultury a sportu Mgr. Pavla Skokanová
životního prostředí a služeb Ing. Jan Jeziorský, MBA

Městská policie Bohumín
ředitel Ing. Karel Vach

Společnosti města 
Bohumínská městská 
nemocnice, a. s MUDr. Vojtěch Balcárek
BM servis, a. s. Ing. Marek Pieklo
BOSPOR, spol. s r. o. Ing. Jan Rozsypal 

Příspěvkové organizace města
Centrum sociálních 
služeb Bohumín Bc. Anna Oršulíková
K3 Bohumín Mg. Karel Balcar
Dům dětí a mládeže Fontána Mgr. Ondřej Veselý 

Základní školy
Bezručova PaedDr. Darina Ježíšková
Čs. armády Mgr. Adrian Kuder
1. máje (Skřečoň) Mgr. Renata Wybraniecová
Masarykova ZŠ Mgr. Dagmar Šostoková
 (do 31. 7. 2014)

 Mgr. Miroslav Rosík
 (od 1. 8. 2014)

T. G. Masaryka (Pudlov) PaedDr. Jarmila Horová
třída Dr. E. Beneše Mgr. Barbora Bolcarovičová

Mateřské školy
Nerudova ulice  Bc. Miroslava Absolonová

Soukromé mateřské školy
SMŠ Bambino Iva Krajčová
SMŠ na Tovární ulici Eva Kohutiaková

Další školská zařízení
Diagnostický ústav Mgr. Marek Czaniecki
Gymnázium 
Františka Živného PaedDr. Miroslav Bialoň
Střední škola Bohumín Ing. Zuzana Serbousková
Základní umělecká škola
 PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D.
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6. BŘEZNA 2014

Ocenění dobrovolných dárců krve
Nositelé Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského 
(40 bezplatných odběrů)
Radek Bacík, Jiří Bodek, Rostislav Duspiva, Radka 
Haklová, Petra Hamrusová, Kamil Chybiorz, Adam 
Kačmarčík, Jaromír Kastl, Martin Koch, Alice Krná-
čová, Martin Kubla, Marek Kuča, Vlastimil Měchu-
ra, Jan Ogrocki, Dušan Pech, Lukáš Piegrzym, Petr 
Pončík, Petr Puk, Tomáš Rúber, Miroslav Seifert, 
Dániel Somogyi, David Škrobala, Libor Štefanec, 
Petr Urbančík, Ladislav Vrábel, Dalibor Vu.
Nositelé Zlatého kříže ČČK III. třídy 
(80 bezplatných odběrů)
Tomáš Kolebač, Olga Kotalová, Robert Kwiczala, 
Marcela Nováková, Milan Siuda, René Vašek, 
Ivan Vicen, Jiří Volný.
Nositelé Zlatého kříže ČČK II. třídy 
(120 bezplatných odběrů)
Jaroslav Majerčík, Martin Malý, Miroslav Pie-
chowicz, René Prelovský, Arnošt Suchý.
Nositelé Zlatého kříže ČČK I. třídy
(160 bezplatných odběrů)
Georgi Dimitrov Dragnev, Josef Vraštil, Kamil 
Wojnar, Martin Wojnar.

10. BŘEZNA 2014

Bohumínský Amos 2014
Mgr. Eva Adamcová (ZŠ Čs. armády), Mgr. Aleš 
Bajnar (ZŠ Čs. armády), Mgr. Radka Bašandová 
(Masarykova ZŠ), Milada Dubnická (ZŠ Pudlov), 
Mgr. Šárka Exnerová (ZŠ Skřečoň), Mgr. Barbo-
ra Hilšerová (Masarykova ZŠ), Mgr. Renáta Ho-
leszová (ZŠ Bezručova), Ing. Renáta Horáková 
(Střední škola Bohumín), Mgr. Jana Sochorová 
(Gymnázium Fr. Živného), Mgr. Michaela Tomi-
cová (ZŠ na tř. Dr. E. Beneše).
Hlavní cena
Mgr. Dagmar Šostoková (Masarykova ZŠ)
Cena rady města
Mgr. Marta Lučanová (ZŠ Bezručova)

IV.  OSOBNOSTI MĚSTA
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12. ČERVNA 2014

Nejlepší žáci, kteří ukončili povinnou školní 
docházku
Gymnázium Fr. Živného - Adam Kiška, Ondřej Šrámek
ZŠ Čs. armády - Tereza Hutařová, Jana Perutko-
vá, Denisa Hefnerová, Tereza Tomčíková
Masarykova ZŠ - Lukáš Ruman, Vít Piperek, Ja-
kub Ligocký, Michal Gábor, Vlastimil Ehrenber-
ger, Kryštof Gajdošík
ZŠ Skřečoň - Lucie Holaňová, Viktorie Walicová
ZŠ na tř. Dr. E. Beneše - Barbora Poremská, Filip 
Stryk
Nejlepší studenti maturitních ročníků
Gymnázium Fr. Živného - Kristýna Buglová, Ja-
kub Zajíc, Tamara Nguyenová, Marek Zálešák, 
Romana Machníková, Kateřina Beierová
Střední škola Bohumín - Vendula Školníková, 
Petra Lukášová, Žaneta Pohlová, Robin Krajczy, 
David Gál

17. PROSINCE 2014

Talent roku
Sport – družstva
Plavání – Matěj Kolarczyk, Adam Twardzik, Petr 
Michalík (Masarykova ZŠ – okresní kolo, 1. mís-
to), Tomáš Krajczy, Ondřej Tomáš, Lukáš Kroczek 
(Masarykova ZŠ – krajské kolo, 2. místo); silový 
čtyřboj – Marek Zálešák, Ondřej Plhoň, Jan Str-
zelec, Jiří Žáček (Gymnázium Fr. Živného – kraj-
ské kolo, 2. místo, celostátní kolo, 1. místo)

Sport – jednotlivci
Plavání – Karolína Pifková (Gymnázium Fr. Živné-
ho - okresní kolo, 1. místo), Anežka Malcharová 

(Gymnázium Fr. Živného - okresní kolo, 1. místo, 
krajské kolo, 1. místo), Tereza Jelínková (Gymnázi-
um Fr. Živného - okresní kolo, 1. místo), Denis Bar-
tal (Gymnázium Fr. Živného - okresní kolo, 1. mís-
to), Ondřej Tauš (Gymnázium Fr. Živného - okresní 
kolo, 1. místo), Adam Slezák (Gymnázium Fr. Živ-
ného - okresní kolo, 1. místo), Matěj Gryc (Gym-
názium Fr. Živného - krajské kolo, 3. místo), Domi-
nik Kastl (Gymnázium Fr. Živného - krajské kolo, 
3. místo), Tomáš Kadlec (Gymnázium Fr. Živného 
- krajské kolo, 2. místo), Šimon Vícha (Gymnázium 
Fr. Živného - krajské kolo, 3. místo); skok vysoký – 
Václav Valach (ZŠ ČSA – okresní kolo, 2. místo), De-
nis Tomas (Masarykova ZŠ – okresní kolo, 2. místo)

Vědomostní soutěže – družstva 
BESIP - Aneta Kublová, Karolína Dejová, Jakub 
Sládek, Tomáš Salamon (Masarykova ZŠ – okres-
ní kolo, 1. místo)
EUROREBUS - Marie Miovská, Jakub Kozubek, 
Klára Exnerová (Gymnázium Fr. Živného – kraj-
ské kolo, 3. místo)
EUROREBUS – Marek Věčorek, Jiří Žáček, To-
máš Cedivoda (Gymnázium Fr. Živného – krajské 
kolo, 1. místo, celostátní kolo, 1. místo)
 
Vědomostní soutěže – jednotlivci
Přírodovědný klokan – David Jamárik (Gymnázi-
um Fr. Živného – celostátní kolo, 2. místo), Ma-
rek Plecháček (Gymnázium Fr. Živného – celo-
státní kolo, 2. místo)
EUROREBUS - Jiří Žáček (Gymnázium Fr. Živného 
- krajské kolo, 1. místo)
Zeměpisná olympiáda – Jakub Kozubek (Gymná-
zium Fr. Živného – okresní kolo, 1. místo, krajské 
kolo, 2. místo)
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Biologická olympiáda – Daniel Vozňak (Gymná-
zium Fr. Živného – okresní kolo, 1. místo)
Konverzační soutěž v angličtině  – Klára Exnerová 
(Gymnázium Fr. Živného – okresní kolo, 2. místo, 
EUROREBUS krajské kolo, 3. místo) 
EUROREBUS – Tomáš Cedivoda (Gymnázium Fr. 
Živného – krajské kolo, 3. místo, celostátní kolo, 
1. místo školní třídy)
Dny Frankofobie – Monika Ožanová (Gymnázi-
um Fr. Živného – celostátní kolo, 2. místo)
Pythagoriáda – Jakub Gryc (ZŠ ČSA – okresní 
kolo, 2. místo)
Biologická olympiáda – Alexandra Mičová (ZŠ 
Čs. armády – okresní kolo, 3. místo)
Literárně-historická soutěž Komenský a my – 
Klára Durdová (Gymnázium Fr. Živného – celo-
státní kolo, 2. místo)  

Umělecké soutěže – družstva
Folklórní sdružení Těšínské Slezsko – Klára Lesá-
ková (Masarykova ZŠ – region, 1. místo), Micha-
ela Skupieňová, Tereza Bydlinská (Masarykova 
ZŠ – region, 2. místo), Sabina Vassová, Eva Ro-
koszová, Nela Ziembinská (Masarykova ZŠ – re-
gion, 3. místo)

Umělecké soutěže – jednotlivci
Folklórní sdružení Těšínské Slezsko – Eliška Vla-
dyková (Masarykova ZŠ – region, 1. místo), Vero-
nika Kachlová (Masarykova ZŠ – region, 1. místo 
jednotlivci, 1. místo), Jakub Ligocký (Masaryko-
va ZŠ – region, 2. místo)
Recitace – Karel Krzyžoszczak (ZŠ Skřečoň – 
okresní kolo, 3. místo), Jiří Semančík (ZŠ Skřečoň 
– okresní kolo, 1. místo, recitační a vlastní tvor-
ba, vítěz krajského kola)

Ocenění pedagogové, připravující talentované 
žáky
Mgr. Bára Hilšerová, Mgr. Jakub Staniek, 
Mgr. Pavla Valuštíková, Mgr. Jana Nováková, 
Mgr. Jana Podgrabinská, Mgr. Ludmila Hrbáčo-
vá, Mgr. Jana Pastuchová, Mgr. Jana Wilczková, 
Mgr. Andrea Hájková, Mgr. Zdeňka Honcová, 
Mgr. Zdeňka Petrušková, Mgr. Vladimír Jeřábek, 
Mgr. Jarmila Nosková, Mgr. Marcela Suchánko-
vá, Mgr. Kamila Wzientková, Mgr. Světluše Krzy-
woňová.
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Informovanost veřejnosti ve městě po-
važuje radnice za svůj stěžejní úkol. Přenos 
informací se děje v několika rovinách. Pro-
střednictvím Televizního informačního kaná-
lu, regionálních i celostátních médií, interne-
tových stránek města, městských novin Oko, 
elektronickou službou E-info, která využívá 
e-mailu a SMS zpráv do mobilních telefonů či 
sociální sítě Facebook. Oblíbená jsou i setkání 
zástupců radnice s občany.

Elektronická služba E-info
Elektronická služba E-info, kterou provozu-

je město Bohumín od března roku 2002, pře-
kročila v roce 2014 hranici 4,3 milionu ode-
slaných SMS zpráv a 12 milionů odeslaných 
e-mailů. Registrovaní zájemci dostávají aktu-
ální informace z Bohumína buď přímo do své-
ho mobilního telefonu nebo do e-mailové poš-
tovní schránky. Ojedinělé je na E-infu také to, 
že služba nestojí nic ani město, ani jeho obča-
ny. Příjem a rozesílání zpráv je totiž zcela zdar-
ma. V roce 2014 bylo v provozu 43 kategorií, 
přibyly tři nové kategorie, a to Nabídka práce, 
Akce pro seniory a Akce pro ženy. 

Službu E-info v roce 2014 využívalo 2 269 
lidí. Ze statistik vyplývá, že na mobilní telefon 
odebíralo zprávy 1 464 lidí. Věkový průměr 
uživatelů E-infa byl 44 let. Službu město stále 
vyvíjí a přidává nové kategorie na přání obča-
nů. Každý zájemce, který si prostřednictvím 
internetu nebo osobně na radnici službu za-
registruje, má možnost vybrat si z nabízených 

V.  VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
kategorií. Kdykoliv je pak může změnit, přidat 
nové nebo zase zrušit.

Bohumínští občané se tak mohou například 
dozvědět o aktuálním dění ve městě, o přeru-
šení dodávky elektrického proudu, vody či ply-
nu, kvalitě ovzduší, teplotních výkyvech a re-
kordech, o uzávěrkách silnic nebo o licitacích 
bytů či nebytových prostor města. E-info však 
nabízí i program kina, informace o počasí či 
svátcích i kulturní a sportovní akce.

Facebook 
Město Bohumín si v roce 2010 zřídilo svůj 

profil i na Facebooku. Na konci roku 2014 
měl Facebook přes 1 940 fanoušků, což byl 
nárůst v porovnání s rokem 2013 o 27 pro-
cent. Informace se na Facebooku denně 
aktualizují a z velké části čerpají z novinek 
na webu města.

Hitrádio Orion
V roce 2014 začalo město využívat s ohle-

dem na věkovou skupinu posluchačů reklamní 
kampaň na Hitrádiu Orion v rámci programu 
be IN Radio Program. V průběhu roku 2014 
se odvysílalo 11 reklamních spotů, které pro-
pagovaly aquacentrum, velikonoční jarmark, 
areál adventure golfu, den dětí ve vojenském 
stylu, městské slavnosti, otevření Mauglího 
stezky, pivní slavnosti, otevření nové sportov-
ní haly, vánoční jarmark a rozsvěcování vánoč-
ního stromu a v prosinci tradiční akci Na Štěd-
rý večer všichni spolu.
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Hromadné sdělovací prostředky
O Bohumínu bylo v roce 2014 ve sledova-

ném denním tisku (například Hospodářské 
noviny, Deník a jeho mutace, Lidové noviny, 
Mladá fronta Dnes, Právo, týdeník Karvinsko) 
uveřejněno celkem 2 886 článků. Nejvíce no-
vinových článků o Bohumínu, konkrétně 1 420 
článků, což je téměř 50 %, vyšlo v Karvinském 
deníku. V dalších mutacích Deníku (např. Ha-
vířovském, Moravskoslezském, Bruntálském, 
Novojičínském či Frýdecko-místeckém) bylo 
uveřejněno 378 článků. V týdeníku Karvin-
sko, který je každé úterý součástí Karvinského 
deníku, vyšlo v roce 2014 283 článků (9,8 %) 
věnovaných Bohumínu. V dalších mutacích 
„deníkovských“ týdeníků (například Region 
krnovské noviny, Region opavský a hlučínský, 
Region Frýdecko-Místecko nebo Region okre-
su Nový Jičín či Region bruntálský) to bylo 
106 článků o Bohumínu. Dalších 241 článků 
(8,4 %) zveřejnila o městě MF Dnes a deník 
Právo přinesl 189 článků (6,5 %). Deník Sport 
zveřejnil o Bohumínu 78 článků (2,7 %), Haló 
noviny 32 článků (1,1 %), Hospodářské novi-
ny 14 článků (0,5 %), Lidové noviny 12 článků 
(0,4 %) a bulvární deníky Blesk 21 článků (0,7 %) 
a Aha 16 článků (0,6 %). Novinové články o Bo-
humínu zveřejňovalo město také na svém webu 
v kategorii Zpravodajství. Na konci roku 2014 to 
bylo 31 710 novinových článků. Počet zpravo-
dajských šotů v televizi a rozhlasu město nemo-
nitoruje. 

Internetové stránky
Webové stránky provozuje město na adre-

se www.mesto-bohumin.cz již od roku 1997. 
V roce 2014 obsahovaly přes 763 záznamů 
o firmách, službách, podnikání ve městě, přes 
3 849 videí a více než 32 200 zveřejněných 
novinových článků. Návštěvníci stránek si zde 
mohou otevřít městské noviny Oko v PDF, 
prohlížet si aktuální vysílání městské televize 
nebo fotoarchív. Denně navštíví stránky města 
průměrně 2 600 uživatelů. V roce 2014 nepři-
byly žádné nové virtuální prohlídky, web měs-
ta jich nabízel 242.
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Internetová rubrika Ptejte se
Už dvanáctým rokem fungovala interneto-

vá rubrika „Ptejte se“, v níž město odpovídá 
na dotazy svých občanů. V roce 2014 zveřejni-
la tisková mluvčí 135 dotazů a odpovědí na ně. 

Městské noviny Oko
Čtrnáctideník Oko vydává město už 24. ro-

kem. I v roce 2014 bylo každých 14 dní k dis-
pozici na celém území města na 47 prodejních 
místech. Přinášelo občanům informace o nej-
novějších událostech ve městě a zpravodajství 
z radnice. Městské noviny Oko zprostředko-
valy nejen informace z radnice, ale také ze 
společenského, kulturního, sportovního i po-
litického života všech Bohumíňáků. Opět daly 
prostor příspěvkům dopisovatelů z řad čtená-
řů, občanských organizací, politických stran 
zastoupených v zastupitelstvu města i z vel-
kých bohumínských podniků. Využívali je i in-
zerenti. Dvacátý třetí ročník měl 23 čísel, která 
vyšla v nákladu 57 900 kusů. Náklad jednoho 
čísla Oka byl 2 500 výtisků. 

Setkání s občany
V roce 2014 se pravidelné zářijové setkání 

vedení města s lidmi z městských částí kvůli 
říjnovým komunálním volbám nekonalo. 

Stížnosti a petice
V roce 2014 kleslo o čtvrtinu množství při-

jatých písemných stížností i petic v porovnání 
s rokem 2013. Dohromady se jednalo o 31 
podání, 6 z nich bylo anonymních. Ve všech 
případech šlo o stížnosti, petici město v roce 
2014 neřešilo ani jednu.  Nejvíce stížností 

měly na starosti odbory právní a živnosten-
ský (32 %) a životního prostředí a služeb (19 
%). Nejčastěji se jednalo o řešení sporů mezi 
občany, rušení nočního klidu a záležitostí sou-
visejících s životním prostředím. Objevily se 
i stížnosti na chování úředníků či úřední po-
stup. Polovina stížností byla přitom částečně 
či plně oprávněná.  Kromě písemných stíž-
ností a petic zaznamenal v roce 2014 právní 
odbor bohumínské radnice dalších 51 ústních 
stížností, čtyři z nich se řešily v přestupkovém 
řízení. Nejčastěji se ústní stížnosti týkaly hluč-
ného chování v souvislosti s užíváním bytu.

2010 2011 2012 2013 2014

Došlá podání 64 45 43 44 31

Stížnosti 60 41 39 39 31

Petice 4 4 4 5 0

Televizní informační kanál (TIK) Bohumín
Pravidelná půlhodinka televizních zpráv 

z Bohumína nabídla divákům v roce 2014 ka-
ždý týden v průměru 14 obrazových pohledů 
do života ve městě. TIK Bohumín vznikl v srpnu 
1999 a v roce 2014 oslavil 15. výročí vzniku. 
Televize vysílala v sítích kabelových operátorů 
a částečně také terestricky v DVB-T. Generál-
ním partnerem stanice bylo město Bohumín.

Pořad Zpravodajství uváděl TIK Bohumín 
jako týdeník s premiérou v sobotu. V síti ka-
belové televize mohli diváci sledovat reportá-
že každou sudou hodinu, na 59. kanálu pásma 
DVB-T čtyřikrát denně. V roce 2014 televize 
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vyrobila a odvysílala 717 reportáží s celkovou 
délkou 1 578 premiérových minut. Průměrná 
délka jednoho zpravodajského bloku byla 30 
minut. Provozovatelem Televizního informač-
ního kanálu bylo studio Spáčil TV Marko. 

Devatenáct vydání zaznamenal v roce 
2014 pořad Host Studia B, ve kterém tele-
vize představuje formou talkshow zajímavé 
osobnosti regionu. Další úspěšnou sérií po-
kračoval také soutěžní magazín Kdo ví, odpo-
ví. V jedenácti jeho vydáních diváci soutěžili 
o vstupenky do kina, na bazén a k bruslení 
v zimním stadionu. 

Televizní informační kanál Bohumín jako je-
diná televize na Karvinsku živě vysílá diskusní 
pořady, a to jak v síti kabelových operátorů, 
tak on-line i na internetu. Diskusních pořadů 
(Ptejte se, Kulatý stůl) byly v roce 2014 celkem 
4 s celkovou délkou přes 4,5 hodiny. V pořa-
dech se televize věnovala diváckým otázkám, 
problematice sběren kovového odpadu a ko-
munálním volbám. V roce 2014 bohumínská 
televize vůbec poprvé živě odvysílala diskus-
ní pořad mimo budovu svého studia. Kulatý 
stůl na téma „Komunální volby 2014“ uvedla 
z radnice z prostor tamní jednací síně. 

Živý obraz zprostředkoval TIK Bohumín rov-
něž ze zasedání zastupitelstva města Bohumí-
na. Těchto přímých přenosů z radnice bylo cel-
kem 7 v celkové délce přes 10,5 hodiny. Další 
2,5 hodiny přenosu obstaral v květnu tradiční 
Běh ulicemi města. 

Pro Televizní informační kanál Bohumín byl 
rok 2014 ve znamení jubilea. Televize začala 
vysílat v srpnu 1999 a oslavila tak 15. naro-
zeniny. Při té příležitosti vyhlásila fotosoutěž, 
do které diváci poslali přes 260 snímků. Lidé 
zasílali fotografie na téma „Já, Bohumín a bo-
humínská televize“. Jejich úkolem bylo, aby se 
vyfotili kdekoli ve městě, tam, kde se jim líbí 
nebo kde sportují, odpočívají a podobně. Vy-
losovaný vítěz soutěže získal tablet.

Programové vysílací schéma v roce 2014 
obohatil magazín „Střípky roku 2 tisíce“ s vý-
běrem toho nejlepšího z TV archivu. Mezi řa-
dou dalších pořadů se objevil také seriál vě-
novaný letnímu projektu Prázdninový kolotoč, 
dokument Indonésie po česku, klipy kapely 
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Grog k jejímu výročí a v neposlední řadě bo-
humínská televize podpořila charitativní pro-
jekty, například Národní potravinovou sbírku 
nebo Tříkrálovou sbírku Charity ČR. 

Pořady Televizního informačního kaná-
lu Bohumín začínaly každou sudou hodinu 
v síti kabelových operátorů RIO Media, PODA 
a JaryNET. Premiéra nového bloku byla vždy 
v sobotu. Čtvrtým rokem si mohli lidé nejen 
v Bohumíně naladit zprávy Televizního in-
formačního kanálu na stanici LTV Plus, která 
vysílá na 59. kanálu DVB-T z vysílače v Klim-
kovicích. Pořady z Bohumína bylo díky tomu 
možné sledovat s pomocí běžné antény, set-
-top-boxu či moderního televizoru. Bohumín 
v DVB-T vysílal na stanici LTV Plus pravidelně 
od 4, 10, 16 a 22 hodin. 

Kompletní videoarchiv pořadů TIK Bohu-
mín je k dispozici na internetu - www.mesto-
-bohumin.cz/videoarchiv.

Tiskové konference s novináři
V roce 2014 proběhly v prostorách radni-

ce dvě tiskové konference pro novináře (17. 
března a 28. dubna). Březnová tisková kon-
ference přinesla informace o rekordních in-
vesticích za více než 200 milionů korun v roce 
2014, o vzniku Mauglího stezky, hromadné 
revitalizaci paneláků a také o tom, že na pro-
měnu centra Bohumína šlo už z Evropské 
unie 75 milionů korun. Nakonec město před-
stavilo svou vizi, jak chce zatočit s výkupem 
kovů ve sběrnách a že chce oslovit i okolní 
města. Dubnová „tiskovka“ s novináři byla 
netradiční, protože se jednalo o společné 

setkání vedení 3 měst – Bohumína, Havířova 
i Karviné. Starosta Bohumína a primátorové 
Havířova a Karviné novináře seznámili s tím, 
jak chtějí společně bojovat s nezaměstnanos-
tí a sběrnami a jak chtějí aktivně zapojit ještě 
více dlouhodobě nezaměstnaných do práce 
prostřednictvím veřejně prospěšných prací, 
především těch z ubytoven.

Tisková mluvčí
Tiskových zpráv z radnice do redakcí ce-

lostátních i regionálních novin, rádií, televi-
zí i internetových serverů rozeslala tisková 
mluvčí 161. Písemně zodpověděla na 82 do-
tazů novinářů z regionálního či celostátního 
tisku. V tomto počtu však nejsou zahrnuty 
telefonické odpovědi. Kromě písemných tis-
kových zpráv z města od května 2009 nově 
mluvčí pořizuje a odesílá speciálně do rádií 
a televizí také krátké zvukové nahrávky k ak-
tuálním tématům ve městě. V roce 2014 roze-
slala tisková mluvčí do rádií a také České tisko-
vé kanceláře 114 těchto zvukových informací. 
Ty pak používají rádia pro své rozhlasové zpra-
vodajství. Tiskové zprávy a dotazy novinářů 
zveřejňuje mluvčí ve speciálních rubrikách 
na internetových stránkách města.

Video kanál YouTube   
Město má svůj video kanál také na YouTu-

be, a to na adrese www.youtube.com/user/
MestoBohumin. Na konci roku 2014 odebí-
ralo jeho prostřednictvím reportáže Televiz-
ního informačního kanálu Bohumín přesně 
140 lidí.
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Počet obyvatel

OBYVATELSTVO 
MĚSTSKÁ ČÁST

2010 2011 2012

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
Nový Bohumín 6 882 7 107 13 989 6 890 7 085 13 975 6 892 7 059 13 951
Starý Bohumín 706 791 1 497 680 769 1 449 645 762 1 407
Skřečoň 1 230 1 299 2 529 1 234 1 318 2 552 1 225 1 312 2 537
Záblatí 1 099 1 079 2 178 1 111 1 077 2 188 1 110 1 074 2 184
Pudlov 721 706 1 427 685 671 1 356 640 614 1 254
Vrbice 230 239 469 214 226 440 215 230 445
Šunychl 296 254 550 289 262 551 288 263 551
Celkem 11 164 11 475 22 639 11 103                              11 408                                  22 511  11 015 11 314 22 329

OBYVATELSTVO 
MĚSTSKÁ ČÁST

2013 2014

muži ženy celkem muži ženy celkem
Nový Bohumín 6 895 7 014 13 909 6 891 6 946 13 837
Starý Bohumín 662 754 1 416 656 744 1 400
Skřečoň 1 246 1 318 2 564 1 238 1 291 2 529
Záblatí 1 115 1 091 2 206 1 097 1 075 2 172
Pudlov 609 595 1 204 605 592 1 197
Vrbice 220 235 455 210 227 437
Šunychl 292 266 558 290 267 557
Celkem 11 039 11 273 22 312 10 987 11 142 22 129

Struktura obyvatel

OBYVATELSTVO narození úmrtí sňatek rozvod
2010 245 280 109 56
2011 210 233 105 67
2012 207 265 106 68
2013 210 230 106 62
2014 213 260 63 75

Migrace

MIGRACE přihlášení do města odhlášení z města stěhování na území města
2010 285 406 1 066
2011 319 424 866
2012 299 417 1 417
2013 358 374 1 203
2014 311 415 922

VI. OBYVATELSTVO MĚSTA
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Obyvatelstvo podle věkových skupin

OBYVATELSTVO 0–6 let 6–15 let 15–18 let 18–60 let nad 60 let celkem
2010 1 677 1 868 787 13 803 4 504 22 639
2011 1 641 1 856 760 13 588 4 666 22 511
2012 1 659 1 831 655 13 410 4 774 22 329
2013 1 613 1 890 640 13 273 4 896 22 312
2014 1559 1895 618 13067 4990 22 129

Změny ve velikosti populace

rok narození úmrtí přirozený 
přírůstek

stěhování 
do města

stěhování 
z města

migrační 
saldo

celkový pří-
růstek

2010 245 280 - 35 285 406 - 121 - 156
2011 210 233 -23 319 424 -105 -128
2012 207 265 -58 299 417 -118 -176
2013 210 230 -20 358 374 -16 -36
2014 213 260 -47 311 415 -104 -151

Přirozený přírůstek (úbytek) je vyjádřen absolutním číslem a vyjadřuje rozdíl mezi počtem živě 
narozených a zemřelých za určitý rok. Migrační saldo znamená rozdíl mezi počtem přistěhovalých 
a vystěhovalých. Celkový populační přírůstek (úbytek) označuje jak změny ve velikosti populace, tak 
přirozený přírůstek či úbytek a migrační saldo. Počty obyvatelstva v tabulkách nezahrnují počty cizin-
ců na území města Bohumína. V následující tabulce je uveden vývoj počtu cizinců. 

Vývoj počtu cizinců

rok muži ženy celkem
2010 256 169 425
2011 224 169 393
2012 219 171 390
2013 205 168 373
2014 199 159 358
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VII.  ROZVOJ MĚSTA 
VE FAKTECH A ČÍSLECH

VII. 1  HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Zastupitelstvo města schválilo 9. prosince 
2013 rozpočet města pro rok 2014. V průbě-
hu roku 2014 pak schválilo úpravy rozpočtu 
z důvodu navyšování příjmové i výdajové části 
rozpočtu a vzalo na vědomí zprávy o průběž-
ném hodnocení výsledku hospodaření města. 
V souladu se zákony č. 128/2000 Sb., o obcích 

V průběhu roku 2014 došlo na základě roz-
počtových opatření, schválených radou města 
a zastupitelstvem města, k navýšení příjmové 
i výdajové části rozpočtu o 7 procent. Obje-

a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů předalo město výsledky 
svého hospodaření za rok 2014 k přezkoumá-
ní odborné auditorské firmě. Účetní závěrka 
ve všech ohledech věrně zobrazovala majetek, 
závazky, zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 
a finanční situaci města k 31. prosinci 2014.

mově nejvýznamnější vliv na výši upraveného 
rozpočtu mělo zapojení vlastních zdrojů ze zů-
statků minulých let. V souvislosti s těmito zdroji 
došlo k navýšení běžných výdajů a investic.

Vývoj příjmů a výdajů města v roce 2014 (v tis. Kč)

Příjmy 2012 2013 2014 Výdaje 2012 2013 2014
daňové 225 909 255 674 270 733 neinvestiční 381 021 344 431 362 537

nedaňové 270 084 294 125 301 319 sociální dávky 615 0 0
kapitálové 7 000 6 120 1 801 příspěvky 80 703 86 385 89 320

Vlastní příjmy 502 993 555 919 573 853 Neinvestiční
celkem 462 339 430 816 451 857

dotace 60 945 54 151 58 812 kapitálové 80 157 132 165 253 621
Celkem 

po konsolidaci 563 938 610 070 632 665 Celkem 
po konsolidaci 542 496 562 981 705 478

Financování 
přebytky 
FRB, SF 
úvěry 

OP k DPH

17 412
17 299

113
0
0

-17 422
-20 244

59
2 584

179

92 945
2 392

-20
90 251

322

Financování 
splátky 

jistin
38 854 29 667 20 132

581 350 592 648 725 610 581 350 592 648 725 610

Pozn.: Záporná částka ve financování představuje úsporu vlastních finančních prostředků. 
Zkratky: FRB – fond rozvoje bydlení, SF – státní fond, OP - opravná položka.
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Příjmová část rozpočtu 
Příjmy vybrané v daném roce byly roz-

počtovány ve schváleném rozpočtu v objemu 
565 milionů korun. V upraveném rozpočtu 
k 31. prosinci 2014 dosáhly výše 620 milionů 
korun. Ve skutečnosti příjmy daného roku do-
sáhly 633 milionů korun. Tato příjmová část 
rozpočtu byla plněna na 102 procent. Samo-
statně jsou hodnoceny další zdroje v rozpočtu 
města určené na financování výdajů, jde o zdroje 

v rámci financování. Pro financování výdajů bylo 
částečně použito vlastních doplňkových zdrojů 
z přebytku minulých let v objemu 2,4 milionu ko-
run. Nedočerpáno zůstalo celkem 66,03 milionu 
korun. Jde o částku, která zůstala na rozpočto-
vých účtech města k 31. 12. 2014. Byly přijaty 
části úvěrů na rekonstrukci věžových domů a re-
konstrukci Národního domu. Vyčerpán byl úvěr 
na výstavbu sportovní haly.

Podíl jednotlivých příjmů v roce 2014
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Vývoj jednotlivých druhů daní v letech 2010 – 2014 (v tis. Kč)
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Přijaté investiční dotace se plně vyčerpaly 
na daný účel. Město je obdrželo například na re-
generaci a proměnu několika veřejných míst – 
parkoviště v Šunychelské ulici (1, 9 milionu korun), 
lokalitu Osvěta (4,7 milionu korun), lokalitu Neru-
dova u hřbitova (7,7 milionu korun), modernizaci 
dvora ZŠ Bezručova (2 miliony korun), rekonstruk-
ci mateřinky Rafinérský lesík (1,4 milionu korun) 
a výstavbu nové tribuny pro fotbalové fanoušky 
v areálu Bosporu (1,7 milionu korun). 

Neinvestiční dotace představovaly pře-
devším souhrnný finanční vztah ke státnímu 
rozpočtu v objemu 22,2 milionu korun (dota-
ce do školství a na výkon státní správy), dotaci 
na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3,9 mi-
lionu korun a dotaci na výsadbu izolační zeleně 
ve městě za 2,2 milionu korun.

Kapitálové příjmy (prodej investičního ma-
jetku) obsahovaly příjmy z prodeje pozemků 
a objektů. Dále zde byla zahrnuta poslední splát-
ka Severomoravských vodovodů a kanalizací 
za prodej kanalizačních přivaděčů.

Do nedaňových příjmů patří úroky, ostatní 
nedaňové příjmy, pronájmy majetku (zahrnu-
jí i licitace), vlastní činnost, což jsou především 
příjmy u správy domů, a to ze služeb za vyúčto-
vání s nájemníky, příjmy ze svozu komunálního 
odpadu, příjmy z prodeje městských novin Oko 
a inzerce, prodeje propagačních předmětů. 

Daně se podařilo naplnit na 101 procent. No-
vým rozpočtovým určením daní město získalo 
vyšší příjmy z daní než v minulých letech. Daň 
z příjmů města za rok 2013 činila 19,8 milionu 
korun. Příjemcem zmiňované daně bylo město.

Poplatky zahrnují správní a místní poplatky, 
poplatky za uložení odpadů a odnětí půdy ze ZPF 
(zemědělského půdního fondu) a odvod z vý-
herních hracích přístrojů a interaktivních video-
loterních terminálů. Tyto poplatky se podařilo 
v rozpočtu naplnit. Odvod z výherních hracích 
přístrojů a interaktivních videoloterních termi-
nálů činil 8,7 milionu korun.

Celkový vývoj daní bez daně z nemovitosti (v tis. Kč)
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Výdajová část rozpočtu
Celkové výdaje města byly rozpočtovány 

ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 672 
milionů korun. Upravený rozpočet výdajů k 31. 

prosinci 2014 byl navýšen na 798 milionů korun. 
Ve skutečnosti byla čerpána částka 726 milionů 
korun, tj. 91 procent.
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Podíl jednotlivých výdajů roku 2014

Vývoj jednotlivých výdajů a porovnání s rozpočtem 2014 (v tis. Kč)
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Vývoj ostatních dotací z rozpočtu města (v tis. Kč)
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Pozn.: V roce 2014 tvořily dotace do tělovýchovy a sportu 6,6 milionu korun, z toho bylo na činnost a akce 3,7 milionu korun, 
na  ostatní mimořádné dotace pro kluby 1,5 milionu korun, na plavání 945 tisíc korun a na podporu zdraví dětí 430 tisíc korun. 
Do kultury šlo 1,2 milionu korun, církvím pak 500 tisíc korun. Zájmovou činnost dotovalo město částkou 533 tisíc korun, z toho 
na činnost a akce šlo 461 tisíc korun, na léčebné pobyty dětí 19 tisíc korun a pro Univerzitu třetího věku (U3V) 53 tisíc korun.
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Rozpočtová kázeň města byla dodržena. Roz-
počtová rezerva města nebyla použita a využije se 
v rozpočtu roku 2015. 

Kapitálové výdaje (investice a investiční dota-
ce) byly čerpány v objemu 254 milionů korun (89 
%). Mezi objemově největší akce patřily výstavba 
sportovní haly, pokračující rekonstrukce Národního 
domu, revitalizace veřejného prostranství v Nerudo-
vě ulici, vznik Mauglího stezky v Hobbyparku, nová 
fotbalová tribuna a výstavba kanalizací. Součástí ka-
pitálových výdajů byla mimo jiných příspěvků také 
investiční dotace pro Bospor poskytnutá na úhradu 
úroků a splátky jistiny úvěru na výstavbu aquacentra. 

Dotace a příspěvky z rozpočtu města zazname-
naly nárůst, který byl ovlivněn mírným navyšová-
ním příspěvků na tělovýchovu a sport. 

Příspěvky a náhrady zahrnovaly přeplatky z vy-
účtování služeb u správy domů, které se vracely 
občanům ve výši 17,9 milionu korun. Mezi další 
významnější částky patřily výdaje na dopravní ob-
služnost v objemu 1,9 milionu korun (ČSAD Karvi-

ná, Dopravní podnik města Ostrava) a daň z příjmů 
města za 19,8 milionu korun. 

Údržba a ostatní nákupy byly provedeny v obje-
mu 87,8 milionu korun. V porovnání s rokem 2013 
jde o nárůst o 22,2 milionu korun. Největší částky šly 
do oprav objektů v majetku města za 42,9 milionu 
korun, do rekonstrukcí základních a mateřských škol 
za 3,5 milionu korun, do oprav komunikací za 11 mi-
lionů korun, a oprav chodníků za 9,8 milionu korun. 
Také do veřejného osvětlení ve výši 6,2 milionu ko-
run a do údržby drobných vodních toků za 1,7 mi-
lionu korun. Zbývající částku tvořily ostatní nákupy. 

Služby zahrnují výdaje na služby pošt, peněž-
ních ústavů, telekomunikací, konzultační a právní 
služby, školení a vzdělávání, služby za zpracování 
dat apod. Mezi největší objemy finančních pro-
středků, které zahrnují neinvestiční výdaje, patřily 
především nákupy energií (voda, elektřina, plyn, 
topení) přes 91 milionů korun. Mzdové náklady 
včetně odvodů nebyly dočerpány a byly převedeny 
do roku 2015 k volnému použití. 

Město se snaží vytvářet 
provozní přebytky ve pro-
spěch financování investic, 
což znázorňuje vedle uvede-
ný graf. Tento provozní pře-
bytek roku 2014 ve výši 159 
milionů korun zčásti vyrovnal 
schodek u krytí kapitálových 
výdajů.
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Nejvyšší objemy výdajů města putovaly do bytového a nebytového fondu města, včetně služeb k vyúčtování (mimo nemovitosti 
ve správě příspěvkových organizací), což představovalo 40 procent z celkových výdajů. Pohyby finančních prostředků v jednot-
livých letech byly ovlivňovány investicemi, které se právě v daném roce realizovaly. V roce 2014 byly vyšší prostředky vloženy 
do tělovýchovy (sportovní hala, tribuna, Mauglího stezka, oprava hřiště ve vnitrobloku ulic Štefánikova a Čs. armády), do vzdělání 
(rekonstrukce MŠ Rafinérský lesík), do komunálních služeb a územního rozvoje (výkupy pozemků, oprava a údržba veřejného 
osvětlení, údržba pohřebišť) a do bezpečnosti a požární ochrany (kamerový systém, pořízení hasičského vozidla).

Vývoj výdajů města podle odvětví (v tis. Kč)

2011 2012 2013 2014

komunální služby a územní rozvoj 16 241 19 446 16 619 21 560

bytový a nebytový fond města 238 100 209 331 206 087 289 007

vodní hospodářství včetně kanalizace 4 857 13 267 17 643 7 934

doprava (obslužnost, komunikace) 19 579 19 566 56 613 43 718

kultura a sdělovací prostředky 19 289 16 690 16 615 18 165

tělovýchova a zájmová činnost 36 914 39 303 41 964 111 046

vzdělávání (školství) 37 296 36 827 35 545 37 298
zdravotnictví 14 497 16 000 13 008 15 036

sociální péče (DPS, Centrum sociálních služeb) 18 012 8 037 8 566 8 011

sociální dávky 75 561 615 0 0

bezpečnost a požární ochrana 22 763 28 084 24 646 29 099

ochrana životního prostředí 34 544 33 632 34 801 34 277

územní samospráva 95 578 101 698 90 874 90 327

splátky jistin 34 646 38 854 29 667 20 132

Vývoj financování oprav a investic v hospodaření správy domů (v tis. Kč)
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Vývoj zadluženosti města (v tis. Kč)
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Ukazatelé v přepočtu na jednoho obyvatele Bohumína (v Kč)
2010 2011 2012 2013 2014

daňová výtěžnost 8 391 8 497 9 048 10 098 10 541
příjmy daného roku 28 455 28 825 25 256 27 343 28 590
výdaje celkem 29 496 29 875 26 036 26 562 32 787
investice 5 345 3 878 3 590 5 923 11 461
zadluženost 3 288 4 017 2 281 1 069 4 247
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Rozvaha města ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2014  (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva

 1. 1. 2014  31. 12. 2014 1. 1 .2014 31. 12. 2014
Stálá aktiva: 1 741 475 1 906 827 Vlastní zdroje krytí: 1 754 190 1 830 123
nehmotný majetek 14 614 12 114 jmění 1 220 058 1 216 591
hmotný majetek 1 635 437 1 812 222 dotace 243 326 248 262

finanční majetek 89 097 81 454 oceňovací rozdíly 
z majetkových podílů 30 501 27 124

dlouhodobé 
pohledávky 2 327 1 037 fondy 46 76

opravy minulých 
období 633 361

Oběžná aktiva: 191 959 198 019 výsledek 
hospodaření 259 626 337 709

zásoby 210 309 Cizí zdroje: 179 244 274 723
krátkodobé 
pohledávky 114 058 121 475 dlouhodobé závazky 21 246 25 612

finanční prostředky 
(základní běžný účet, fondy) 68 569 66 110 krátkodobé závazky 134 140 155 134

ostatní finanční 
prostředky 9 122 10 125 půjčky a úvěry bank 

(ČS, a.s., ČMZRB) 23 858 93 977

Aktiva celkem 1 933 434 2 104 846 Pasiva celkem 1 933 434 2 104 846

Zadluženost města se v přepočtu na jednoho obyvatele zvýšila v důsledku přijetí úvěru na výstav-
bu sportovní haly a úvěru na rekonstrukci věžových domů, tím došlo k podstatnému nárůstu investic. 
Daňová výtěžnost se zvýšila. 



2014 | BOHUMÍN 31

Graf vývoje majetku města (v tis. Kč)
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Hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2014

Organizace Výnosy Náklady
Hosp. výsledek

ztráta zisk
MŠ Nerudova 5 120 456 5 108 524 11 932
ZŠ Čs. armády 33 593 975 33 288 428 305 547
Masarykova ZŠ 42 658 129 42 323 421 334 708
ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 22 844 487 22 730 016 114 471
ZŠ Skřečoň 16 335 078 16 273 066 62 012
ZŠ Bezručova 13 505 447 13 438 029  67 418
ZŠ Pudlov 9 590 289 9 559 688 30 601
K3 17 427 293 17 124 741 302 552
Dům dětí a mládeže 10 561 694 10 302 027 259 667
Centrum sociálních služeb 10 268 965 9 912 945 356 020



BOHUMÍN | 201432

VII. 2  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší

Město Bohumín je oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Charakteristickým parame-
trem, pomocí kterého se sleduje a vyhodnocu-
je znečištění ovzduší, je koncentrace polétavé-
ho prachu PM10. Limitní hodnotou zhoršené 
kvality ovzduší je 50 μg/m3 za 24 hodin. 

Znečištění ovzduší na Karvinsku se trva-
le měřilo na 6 stacionárních měřicích sta-
nicích, Bohumín čerpal údaje ze stanice 
v sousedních Věřňovicích. Stanice měřila 
znečištění oxidem siřičitým, oxidy dusíku, 
koncentrace prachových částic PM10 a jem-
ných částic PM2,5. 

Obyvatelé Bohumína měli k dispozici ak-
tuální informace o kvalitě ovzduší na webu 
města, o jejich zasílání mohli také požádat 
formou SMS zpráv prostřednictvím radniční 
elektronické služby E-info.

Statistické údaje o znečištění ovzduší v letech 2010 - 2014 (měřicí stanice Dolní Lutyně-Věřňovice)

znečišťující látka
roční průměr / roční limit [μg/m3] roční limit 

[μg/m3]
2010 2011 2012 2013 2014

SO2 12,9 10,5 12,9 10,1 9,4 není

oxidy dusíku 28,5 25,7 18,8 17 17,4 40

prach PM10 63,8 52,7 56,3 47 48 40

Imisní limit prachových částic PM10 (50 
μg/m3 za 24 hodin) byl v roce 2014 překro-
čen 116krát (v roce 2013 96krát). Maximál-
ní povolený počet překročení podle zákona 
o ochraně ovzduší přitom může být pouze 
35krát za rok. Maximální naměřená koncen-
trace PM10 v roce 2014 činila 232,2 μg/m3, 
a to 14. ledna 2014 (maximem v roce 2013 
byla 24. ledna 2013 hodnota 255,4 μg/m3).
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Vody
Bohumín zásobuje pitná voda z kružberské 

větve Ostravského oblastního vodovodu. Vo-
dojem pro celé město se nachází v Anenské 
ulici v Záblatí. Kvalitu pitné vody sledovaly Se-
veromoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) 
a Zdravotní ústav Ostrava. Ke kvalitě nebyly bě-
hem roku 2014 žádné připomínky.

Povrchové vody
Z hlediska povodňové situace byl rok 2014 

vcelku klidný. V polovině května došlo v dů-
sledku silných srážek ke krátkodobému zvýšení 
průtoků na vodních tocích. Na řece Olši byl vy-
hlášen 2. stupeň povodňové aktivity, situace se 
však v krátké době stabilizovala.

V první polovině roku proběhla poměrně ná-
ročná oprava zatrubněné části Skřečoňského 
potoka v prostoru pod křižovatkou ulic 1. máje 
a Rychvaldské. V návaznosti na zatrubněný úsek 
toku, vyčištěný v roce 2013, byla realizována 
další etapa čištění otevřeného koryta v délce asi 
650 metrů, a to v úseku od mostu v ulici 1. máje 
po železniční propustek pod tratí Českých drah.

Dále byla realizována 1. etapa čištění a udr-
žovacích prací na odvodňovacím příkopu Mlýnka 
v Bohumíně-Šunychlu, kde bylo vyčištěno koryto 
a upravena jeho niveleta v délce asi 600 metrů.  
Součástí prací byla výměna stávajících poško-
zených a nekapacitních propustků. Šlo o úsek 
od Šunychelské po Mlýnskou ulici.

K protipovodňovým opatřením menšího roz-
sahu se řadilo osazení 10 klapek na kanalizačních 
výustích do Bohumínské stružky a 2 klapek na vy-
ústění dešťové kanalizace z dálnice do vodního 

toku Lutyňka v prostoru podchodu pod dálnicí 
v Nové Vsi.

V listopadu zahájilo Povodí Odry II. etapu 
čištění vodního toku Bajcůvka v úseku od ulice 
Ostravské po mostek v Trnkové ulici v délce asi 
1 200 metrů. Součástí stavby bylo odtěžení se-
dimentů, oprava stávajících opevnění (laťových 
plůtků) a oprava opevnění stávajících podzem-
ních sítí v místech jejich křížení. Šlo o udržovací 
práce, které upravily spádové poměry Bajcůvky 
a zlepšily přirozenou průtočnost koryta.

Odpady
Komunální odpady byly ukládány na měst-

skou skládku. V areálu skládky fungovala kom-
postárna bioodpadu - zelených zbytků z údržby 
veřejné zeleně a zahrad. 

V roce 2014 bylo na skládku uloženo 10 559 
tun odpadu. Celkové množství uloženého od-
padu včetně materiálu na technické zabezpe-
čení skládky činilo 13 549 tun.

Na kompostárnu bylo dovezeno 1 278 tun 
rostlinného odpadu; ze sběrného dvora 348 
tun, z mobilního sběrného dvora 42 tun, z údrž-
by zelených ploch a úklidu černých skládek 
ve městě 156 tun a z bionádob od rodinných 
domů a stanovišť ve městě 247 tun.

Separace komunálních odpadů
Pro separaci papíru, bílého skla, barevného 

skla, plastů, nápojových kartonů a plechovek 
od nápojů bylo na území města instalováno 
122 sběrných sestav.

Druh separovaného 
odpadu (v tunách) 2010 2011 2012

Papír 280 280 292
Sklo 255 264 284
Plasty 163 176 183
Celkem 698 720 758

Druh separovaného 
odpadu (v tunách) 2013 2014

Papír 278 281,5 
Sklo 261 261,5 
Plasty 207 297 
Celkem 746 840 
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Sběr nebezpečných odpadů a vyřazeného elek-
trozařízení prováděla pojízdná sběrna (dvakrát 
ročně, zastávky na 18 místech). Občané mohli 
tento odpad odevzdat také ve sběrném dvoře 
v areálu BM servisu nebo v mobilním sběrném 
dvoře a sběrném místě na vrátnici provozu 
Recyklace společnosti Viadrus. Celkem obča-
né v roce 2014 ve sběrných dvorech odevzdali 
1 936 tun odpadů (nezapočítával se zpětný od-
běr elektrozařízení).

Zpětný odběr, 
odpady – podle 
druhu 

2010 2011 2012

autobaterie,
monočlánky 524 kg 194 kg 194 kg

televizory 1 703 ks 2 047 ks 1918 ks

ledničky 10 060 kg 21 780 kg 27 510 kg

ostatní 
elektrozařízení 28,4 kg 23 000 kg 23 312 kg

oleje 7 222 kg 3 422 kg 2 865 kg

barvy 11 766 kg 10 830 kg 7 423 kg

pneumatiky 28 534 kg 26 968 kg 27 148 kg

Zpětný odběr, 
odpady – podle 
druhu 

2013 2014

autobaterie,
monočlánky 120 kg 1 030 kg

televizory 1 585 ks 1 568 ks

ledničky 18 150 kg 18 630 kg

ostatní 
elektrozařízení 26 623 kg 33 918 kg 

oleje 2 477 kg 1 988 kg

barvy 6 138 kg 6 727 kg

pneumatiky 36 151 kg 31 115 kg

 Stabilní a mobilní sběrný dvůr 
Stabilní sběrný dvůr funguje v areálu BM 

servisu. V roce 2014 město na jeho provoz 
vynaložilo 2,8 milionu korun. Mobilní sběrný 
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dvůr postupně stál na 9 stanovištích ve všech 
městských částech. Na každé zavítal v prů-
běhu roku 2krát a setrval zde 14 dnů. Město 
do provozu mobilního sběrného dvora inves-
tovalo 600 tisíc korun.

Město vydalo v nákladu 9 500 výtisků ekolo-
gický kalendář pro rok 2015 s podtitulem „Měs-
to her pro malé i velké“, který byl v prosinci 
2014 distribuován do všech domácností. Kalen-
dář obsahoval údaje o sběrných dvorech, vývo-
zech sběrných nádob a řadu dalších informací.

Veřejná zeleň
Údržbu zeleně již 5. rokem zajišťova-

ly 3 odborné zahradnické firmy a podíleli 
se na ní také veřejně prospěšní pracovníci 
(VPP), kteří prováděli hlavně kosení méně 
exponovaných trávníků a sběr odpadu ze 
zelených ploch. Náklady na údržbu zeleně 
činily 9,4 milionu korun, z toho kosení tráv-
níků a hrabání listí 5,6 milionu korun. 

Na terénní úpravy město vynaložilo 452 ti-
síc korun. Práce zahrnovaly i odstranění zá-
kladů po bývalém energomostu a likvidaci 
odpadu v areálu Faja. Pořízení nových lavi-
ček, schodů k vycházkovému okruhu v Budo-
vatelské ulici a nátěry vyřezávaných laviček 
v parčíku v Záblatí stálo 272 tisíc korun. Ná-
klady na údržbu, opravy laviček a tabulí na-
učných stezek činily 101 tisíc korun, náklady 
na 4. etapu výsadby a regenerace izolační ze-
leně v Bohumíně byly 101 tisíc korun. 

V rámci údržby zeleně bylo v roce 2014 
pořízeno 52 nových stromů. Nové stromy na-
hradily v rámci údržby zeleně dřeviny, které 
bylo nutné vykácet, protože byly dožívající, 

nebezpečné či nevzhledné. Pokračovala rov-
něž výměna uhynulých dřevin a doplňování 
stromořadí v uličních pásech. Další výsadba 
stromů proběhla v novém parčíku u sokolov-
ny v Záblatí.

Zahradníci se rovněž starali o záhony 
květin - na náměstí T. G. Masaryka, u pošty 
a na kruhovém objezdu ve Skřečoni, u točny 
a v novém parčíku v Záblatí. Kvetoucí louky 
v parku Petra Bezruče doplnili výsadbou níz-
kých cibulovin.

Výsadba a regenerace izolační zeleně 
v Bohumíně 

V roce 2014 probíhala za finanční podpo-
ry EU 3. etapa projektu Výsadba a regenera-
ce izolační zeleně v Bohumíně. V rámci této 
akce bylo v bývalém sportovním areálu Faja 
vykáceno 56 stromů a vysazeno 178 stromů 
a 581 keřů. Současně začala 4. etapa projektu 
na pozemcích společnosti Rockwool ve Skře-
čoni, která počítá s výsadbou 226 stromů 
a 791 keřů. Prvním krokem realizace bylo v lis-
topadu a prosinci kácení 45 stromů. 
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Rok 2014 byl z pohledu dopravy a velkých 
dopravních staveb již rokem klidnějším. Pro-
blematický dálniční most v Polsku se konečně 
otevřel a dálnice na české straně se tak za-
čala naplno využívat i pro nákladní dopravu. 
Ta musela být do té doby odkláněna ve Sta-
rém Bohumíně. S tím přišel na řadu i poža-
davek krajské hygienické stanice na měření 
hlučnosti na plně zprovozněné dálnici. Mě-
ření hlučnosti je totiž nedílnou součástí pro 
žádost investora - Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) - ke kolaudaci dálnice. Měření, která 
proběhla v září 2014, sice prokázala, že limity 
hluku jsou v „normě“ a nejsou překračovány, 
ale i přesto Bohumín inicioval jednání mezi 
ŘSD a krajskou hygienickou stanicí, protože 
v nočních hodinách se hluk na několika mís-
tech blíží hranici 50 decibelů. ŘSD díky tomu 
přislíbilo, že bude hluk z dálnice v Bohumíně 
měřit častěji, aby se případně začaly včas řešit 
opatření k jeho snížení. 

Bohumín s okolními obcemi pokračoval 
v tlaku na stát kvůli vybudování obchvatu Bo-
humína, Dolní Lutyně a Dětmarovic ve směru 
na Karvinou. Nová komunikace by měla odvést 
tranzitní dopravu z ulice 1. máje ve Skřečoni.

Druhou klíčovou dopravní stavbou hned 
po dokončení dálnice byl vznik úrovňového 
přejezdu v Drátovenské ulici v Pudlově. Ten 
vyrostl v místech bývalého podjezdu. S pře-
stavbou se začalo v květnu 2014 a v prosinci 
už tudy mohly projíždět autobusy a vozidla 
Integrovaného záchranného systému. Dokon-
čení je v plánu do poloviny roku 2015.

Z menších dopravních staveb se v Bohumí-
ně podařilo realizovat nové nasvětlené pře-
chody pro chodce u Bochemie, městského 
úřadu, kina a na Šunychelské ulici u super-
marketu Lidl. Na sídlišti v Tovární ulici v Zá-
blatí vyrostlo nové parkoviště pro 42 vozidel. 
Pro cyklisty a in-line bruslaře se v roce 2014 
otevřela 1,5 kilometru dlouhá stezka na nové 
protipovodňové hrázi kolem Vrbického jeze-
ra. Ve městě přibyly také další vyhrazené pru-
hy pro cyklisty.

VII. 3  DOPRAVA
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DOPRAVA V ČÍSLECH
Řidiči

K 31. prosinci 2014 vlastnilo řidičský prů-
kaz celkem 19 563 bohumínských, rychvald-
ských  a dolnolutyňských řidičů. U zkoušek 
z odborné způsobilosti se potkalo se zkušeb-
ními komisaři celkem 143 žadatelů o získá-
ní řidičského oprávnění. Z tohoto počtu jich 
72 u zkoušek poprvé neuspělo. Bylo vydáno 
1 924 řidičských průkazů a poprvé svůj nový ři-
dičský průkaz uvidělo 324 adeptů. Na druhou 
stranu 304 osobám byl vysloven trest zákazu 
řízení motorových vozidel a za volant či řídít-
ka motocyklu si tedy po nějakou dobu nesed-
nou. V tomto počtu je i 33 řidičů, kteří dosáhli 
hranice 12 bodů. I v roce 2014 se 1 566 řidi-
čům odečetly z jejich bodových ohodnocení 
maximálně 4 body. Rok od roku také vzrůstá 
počet řidičů, kteří absolvují školení bezpečné 
jízdy a tím si mohou ze svého bodového konta 
nechat odečíst 3 body. V roce 2014 jich této 
možnosti využilo 9.

Počet řidičů s „trestnými“ body
K 31. 12. 2014 mělo na svém kontě trestné 

body celkem 1 913 řidičů.
Počet řidičů 
s body 2010 2011 2012 2013 2014

1 bod 321 199 60 82 104

2 body 347 566 606 617 584

3 body 271 337 484 574 442

4 body 106 111 117 152 160

5 bodů 83 86 126 153 146

6 bodů 67 76 54 60 69

7 bodů 162 177 173 157 150

8 bodů 21 26 32 40 31

9 bodů 28 22 33 34 37

10 bodů 14 23 18 32 21

11 bodů 9 9 12 22 18

12 bodů 113 132 143 174 187

Vozidla
K 31. 12. 2014 bylo v evidenci motorových 

vozidel odboru dopravy registrováno 28 538 
motorových a přípojných vozidel.

Osobní 
vozidla Provozovaná Dočasně 

vyřazená

V převodu 
na jiného 
vlastníka

2010 10 302 706 1 437

2011 10 488 748 1 559

2012 25 183 1 069 1 875

2013 25 234 1 138 1 948

2014 22 566 1 248 2 105

Dopravní úřad
Dopravní úřad odboru dopravy pověřené 

obce Bohumín evidoval na konci roku 2014 
celkem 21 aktivních provozovatelů taxislužby. 
Oproti roku 2013 se počet o 1 provozovatele 
snížil a počet vozidel schválených jako „taxi“ 
tím klesl na 38. Zkoušek pro řidiče taxi k získání 
osvědčení obce ze znalostí místopisu a dalších 
právních předpisů se v roce 2014 zúčastnilo 
27 žadatelů. Devět bylo úspěšných a odnesli si 
osvědčení obce o úspěšném absolvování. 

Dopravní obslužnost
Dotace města na veřejnou autobusovou 

dopravu (tzv. ostatní obslužnost v nepra-
covních dnech) za rok 2014 činila 2 miliony 
korun. Největší dopravce na území města, 
ČSAD Karviná, obdržel dotaci 1,83 milionu 
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korun na základní linky. Dopravní podnik 
města Ostravy (DPMO) získal od města 152 
tisíc korun na provoz linky číslo 23 zajíždějící 
z Ostravy-Hranečníku přes Rychvald do Bo-
humína-Záblatí.

Nehodovost 
V roce 2014 vyšetřovala dopravní policie 

95 nehod. U šesti z nich byli jejich viníci pod 
vlivem alkoholu či drog. Nejvíce nehodovým 
úsekem v Bohumíně stále zůstává silnice č. 
I/67, tedy ulice 1. máje ve Skřečoni. Zde Po-
licie ČR šetřila 15 nehod s 1 těžce a 4 lehce 
zraněnými osobami. Druhá se ve statistice ne-
hodovosti umístila komunikace Rychvaldská 
(II/471) s 9 nehodami a na 3. místo se opro-
ti roku 2013 posunul průtah ulic Bezručova, 
Sokolská a Rychvaldská (komunikace II/471), 
kde se vyšetřovalo 8 nehod. Na bohumín-
ském úseku dálnice se šetřily pouze 2 nehody. 

Přehled nehod v letech 2010 - 2014

Nehody 2010 2011 2012

s následky na zdraví 27 39 27

usmrcených osob 2 0 1

těžce zraněných osob 3 4 3

lehce zraněných osob 25 38 28

nehody pod vlivem 
alkoholu 15 16 9

Nehody 2013 2014

s následky na zdraví 33 30

usmrcených osob 1 1

těžce zraněných osob 3 4

lehce zraněných osob 34 28

nehody pod vlivem 
alkoholu 6 6
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K 31. prosinci 2014 město vlastnilo 4 346 
bytů, z toho se standardní kvalitou 4 247 a se 
sníženou kvalitou 99. Bytů se sníženou kvali-
tou bylo ke konci roku obsazeno 29, ostatní 
byly prázdné.  V roce 2014 bylo uzavřeno 288 
nových nájemních smluv na základě licitace 
nájemného. Průměrná vylicitovaná částka 
měsíčního nájemného za m2 pronajaté plochy 
dosáhla částky 57,58 korun. Byla dokončena 
II. etapa napojení domů s lokálními topidly 
na centrální zásobování teplem z elektrárny 
Dětmarovice, nově bylo napojeno 209 bytů 
v centru města. V 5 domech ve Skřečoni 

VII. 4  BYDLENÍ
a ve Starém Bohumíně byly vybudovány do-
movní plynové kotelny a byla nahrazena ne-
vyhovující lokální topidla ve 46 bytech.

Město pokračovalo v zateplování věžových 
domů. Obnovou prošly 2 věžové domy v Ne-
rudově ulici a 3 v ulici Čs. armády. Dokonče-
na byla komplexní rekonstrukce panelového 
domu v ulici Osvoboditelů. Celkem město vlo-
žilo v roce 2014 do investic a oprav domovní-
ho fondu 114 milionů korun.

Byly zdemolovány 3 vybydlené domy v lo-
kalitě Louny s 28 byty, 1 byt v požární zbrojnici 
ve Vrbici byl zrekonstruován na klubovnu.

Výměra pozemků v majetku města

Výměra Bohumína je 31 080 000 m2 (3 108 ha).
rok výměra v m2 výměra v ha % z celkové výměry města

2014 4 249 668 424,97 13,67

Pozemky v majetku města Bohumína (v ha)
Nový 

Bohumín Šunychl Pudlov Skřečoň Starý 
Bohumín Vrbice Záblatí celkem

výměra 130,85 7,58 36,43 63,50 123,33 27,51 35,77 424,97

Počet bytů ve vlastnictví města Bohumína podle městských částí

Městská část Počet bytů Počet vchodů

Nový Bohumín 3 794 275

Starý Bohumín 127 14

Skřečoň 79 21

Záblatí 154 24

Pudlov 177 23

Vrbice 15 1

Šunychl 0 0

Celkem 4 346 358
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Struktura bytového fondu města podle rozlohy bytu a kategorie v roce 2014

Rozloha Byty standardní Byty se sníženou
kvalitou Celkem %

0+1 267 0 267 6,14

1+1 616 74 690 15,89

0+2 240 0 240 5,52

0+3 1 0 1 0,02

1+2 1 739 15 1 754 40,36

1+3 1 350 10 1 360 31,29

1+4 28 0 28 0,64

1+5 6 0 6 0,14

Celkem 4 247 99 4 346 100,00

Dodavatelé tepelné energie v Bohumíně

Domovní 
kotelny

Blokové 
kotelny

Předávací 
stanice tepla

(objektové, centrální)

Tepelná 
zařízení 
(celkem)

Počet 
vytápěných

bytů

BM servis, a.s. 15 - 71 86 3 990

ČEZ Teplárenská, a.s. - - 12 12 401

Družstevní teplo, s.r.o. 11 - 1 12 676
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V roce 2014 pokračovala revitalizace pa-
nelových sídlišť v lokalitě Mírová a Nerudova. 
Stavební úpravy se týkaly zejména okolí pošty 
a rodinného centra Bobeš v Nerudově ulici, kde 
vznikly nové chodníky, parkovací místa a úpra-
vy se dočkala i stávající zeleň. Nedaleké zane-
dbané hřiště získalo nový sportovní povrch 
s vybavením a novým oplocením. Všechny tyto 
úpravy byly spolufinancovány z Evropské unie - 
Integrovaného operačního programu.

Do sportovního vyžití Bohumíňáků putovaly 
v roce 2014 nemalé finanční prostředky z roz-
počtu města. Největší investiční akcí byla do-
stavba nové sportovní haly se 4 hřišti. Tuto akci 
město zrealizovalo bez využití jakýchkoliv do-
tačních prostředků. Sportovní areál za parkem 
doplnila i nová krytá fotbalová tribuna, origi-
nální lanová atrakce Mauglího stezka a cvičeb-
ní prvky pro seniory, které byly nainstalovány 
v areálu Hobbyparku. Byl upraven i chátrající 
areál bývalého fotbalového hřiště Na Faji, kde 
vznikla bikrosová dráha a povrch pod budoucí 
skatepark. Volnočasový areál doplnila nová vý-
sadba zeleně. Výčet akcí pro sportovní využití 
doplňuje i nově opravený povrch hřiště ve vnit-
robloku ve Štefánikově ulici.

Město řešilo i neustálý nedostatek parkova-
cích míst a vybudovalo nová parkoviště ve Spor-
tovní ulici v těsné blízkosti sportovní haly a také 
na sídlišti v Tovární ulici. Pro zvýšení bezpečnosti 
v silniční dopravě vyrostly v Šunychelské a Lidic-
ké ulici 2 nové přechody pro chodce s nadstan-
dardními bezpečnostními prvky. Tyto úpravy fi-

VII. 5  INVESTICE DO VZHLEDU
MĚSTA

nančně podpořil i Regionální operační program 
Moravskoslezsko. K rozvoji technické infrastruktu-
ry lze zařadit i vznik chodníku v Rychvaldské ulici 
ve Skřečoni a v přilehlých ulicích část splaškové 
kanalizace, která je napojena na centrální čistírnu 
odpadních vod. 

Po celý rok 2014 pokračovala rekonstrukce 
významné kulturní památky – secesního Národ-
ního domu ve Starém Bohumíně. Největší vidi-
telnou změnou byla obnova jeho historické fa-
sády. Oprava skončí v polovině roku 2015. Také 
památkově chráněná budova radnice na ná-
městí T. G. Masaryka se dočkala z čelní části vý-
měny oken a vyčištění fasády. 

V nebývalém rozsahu se v roce 2014 roz-
jela revitalizace městských domů. K tomu 
přispěl zvýhodněný úvěr z programu JESSICA. 
K celkovému zateplení a změně vzhledu došlo 
u 5 věžových domů v ulici Čs. armády a Neru-
dově a 1 nízkopodlažního panelového domu 
v ulici Osvoboditelů. U 2 z opravených věžáků 
v Nerudově ulici se realizovala i technicky ná-
ročná úplná výměna lodžií za nové, bezpeč-
nější a s větší plochou. V oblasti tepelného 
hospodářství Bohumín pokračoval v trendu 
napojování městských domů na centrální zá-
sobování teplem (CZT). V celkem 209 bytech 
byly provedeny nové rozvody topení a teplé 
vody a byly napojeny na nové předávací stani-
ce. U dalších menších bytových domů v okra-
jových částech se zvýšil komfort bydlení vy-
budováním nových plynových kotelen včetně 
domovních rozvodů tepla.
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Bydlení a nebytový fond Náklady
Národní dům – stavební úpravy 33 923
Čs. armády 1052, 1053, 1054 – rekonstrukce domů 20 196
Nerudova 1157 – rekonstrukce domu 13 618
Nerudova 1158 – rekonstrukce domu 14 237
Štefánikova, Husova, Masarykova, Vrchlického – napojení na teplovod 13 722
Štefánikova, Alešova – realizace CZT 6 032
Osvoboditelů 1020-1025 – zateplení fasády, oprava balkonů 5 693
Okružní 1068, 1069 – oprava střechy včetně zateplení 3 200
Jateční 865, 875, 964, 965 – oprava střechy včetně zateplení 2 783
Slezská 227, 276, 292 – plynová kotelna, ústřední topení, teplá voda 2 604
Seifertova, Tyršova – napojení na teplovod 1 823
Štefánikova 1076-1080 – nové výtahy 1 555
Komenského, Masarykova 535, 733 – napojení na teplovod 1 283
1. máje 201, 265, 266 – plynová kotelna, ústřední topení 1 246
Vzdělávání
MŠ Rafinérský lesík - rekonstrukce 1 979
Sport a zájmová činnost
Sportovní hala 59 644
Mauglího stezka 4 929
Tribuna fotbalového stadionu se skladovacími prostory 4 535
Plochy a komunikace
Lokalita v Nerudově ulici 10 397
Cyklo a in-line stezka ve Vrbici 2 146
Chodník v Rychvaldské ulici v Záblatí 1 546
Parkoviště pro sportovní halu ve Sportovní ulici 1 484
Parkoviště v Tovární ulici 1 170
Přechody pro chodce v Šunychelské a Lidické ulici 967
Vodovody a kanalizace
Kanalizace v Rychvaldské ulici ve Skřečoni 2 558
Vodovod v Jateční ulici 1 661
Místní správa
Výměna oken v budově radnice 1 696
Ostatní menší akce (včetně projektové dokumentace) 11 427

Celkem stavební investice (projektová dokumentace, realizace) 228 054
Investiční příspěvky a dotace 16 703
Výkupy pozemků a objektů 2 287
Stroje, přístroje a zařízení 2 094
Studie, územní plán 425
Dopravní prostředky 3 762
Výpočetní technika, programové vybavení 296
CELKEM 253 621

Investice roku 2014 (v tis. Kč)
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Živnostenský úřad Bohumín zajišťoval kom-
pletní výkon státní správy na úseku živnosten-
ského podnikání a zemědělského podnikání pro 
správní obvod Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lu-
tyně. Zajišťoval registrační, kontrolní a správní 
činnost, vedení živnostenského rejstříku, provoz 
centrálního registračního místa a informačního 
systému veřejné správy. Rekordní byl v roce 2014 
počet evidovaných podnikatelů a živností.

VII. 6  PODNIKÁNÍ
A ZAMĚSTNANOST

V rámci úprav legislativy na úseku živnosten-
ského podnikání došlo k několika změnám, z nichž 
nejvýznamnější je změna názvu „místo podniká-
ní“ u podnikající fyzické osoby na „sídlo“. Touto 
úpravou se sjednotilo názvosloví v rámci živnos-
tenského a obchodního rejstříku. Změnila se rov-
něž zkratka pro identifikační číslo z IČ na IČO, tedy 
identifikační číslo osoby. Další změnou bylo pro-
pojení živnostenského a insolvenčního rejstříku.

Počet evidovaných podnikatelů

Rok Fyzické osoby Právnické osoby

Celkem

Tuzemské 
osoby

2010 3 759 327
2011 3 844 331
2012 4 609 380
2013 4 747 392
2014 4 754 423

Zahraniční 
osoby

2010 85 5
2011 86 4
2012 92 4
2013 91 4
2014 86 4

Celkem

2010 3 844 332 4 176
2011 3 930 335 4 265
2012 4 701 384 5 085
2013 4 838 396 5 234
2014 4 840 427 5 267
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Vývoj počtu evidovaných podnikatelů
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Počet jednotlivých druhů živností

Rok Fyzické osoby Právnické osoby Celkem

Živnosti 
volné

2010 3 175 314 3 489

2011 3 291 321 3 612

2012 3 923 366 4 289

2013 4 052 379 4 431

2014 4 081 411 4 492

Živnosti 
řemeslné

2010 1 398 244 1 642

2011 1 442 295 1 737

2012 1 841 306 2 147

2013 1 892 312 2 204

2014 1 946 332 2 278

Živnosti 
vázané

2010 335 78 413

2011 348 81 429

2012 564 116 680

2013 619 123 742

2014 657 130 787

Živnosti 
koncesované

2010 154 53 207

2011 162 57 219

2012 216 71 287

2013 305 83 388

2014 426 123 549
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Vývoj počtu živností ve správním obvodu

Rok Celkový počet živností

2010 5 751

2011 5 997

2012 7 403

2013 7 765

2014 8 106

Vývoj počtu živností ve správním obvodu v letech 2010 - 2014
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Vývoj významných firem 
v roce 2014

BM servis, a.s.
BM servis zajišťoval a poskytoval služby 

především občanům Bohumína. Mezi nejvý-
znamnější činnosti patřila údržba komunikací 
ve všech ročních obdobích, svoz, zpracování 
a likvidace odpadů, výroba a distribuce tepla, 
údržba a opravy bytového fondu a prodej tu-
hých paliv. Akciová společnost zabezpečovala 
ve spolupráci s odborem životního prostředí 
a služeb Městského úřadu Bohumín realizaci 
veřejně prospěšných prací (VPP). V průběhu 
roku 2014 tak bylo najednou zaměstnáno až 
230 zaměstnanců VPP. V průměru měla spo-
lečnost 252 zaměstnanců, z toho 153 v rámci 
VPP. Sedmdesát čtyři procent tržeb tvořily za-
kázky města Bohumína, 26 procent ostatních 
firem, ať už na území Bohumína nebo na Ost-
ravsku, Třinecku a Jablunkovsku. 

BONATRANS GROUP, a.s.
Společnost je od svého založení největším 

výrobcem železničních kol a dvojkolí v zemích 
EU. Mezi její zákazníky se řadí největší světo-
ví výrobci železničních vozidel, téměř všechny 
evropské železnice a řada mimoevropských 
výrobců a železnic. Společnost dodávala kom-
pletní sortiment od nákladních dvojkolí až 
po výrobky určené pro vysokorychlostní želez-
nici a vyvíjela řešení na míru podle požadavků 
zákazníka. Díky širokému spektru zákazníků 
a typů výrobků se společnosti dobře dařilo 
kompenzovat pokles v některých segmentech 
trhu růstem v jiných. Ochabování poptávky 
v evropských zemích, kde sídlí největší zákazní-
ci společnosti, byla společnost schopna vykrý-
vat zvýšenými dodávkami hlavně do Severní 
Ameriky a Asie. Portfolio společnosti se navíc 
rozrostlo o dodávky jedné z největších evrop-
ských železnic, a to italské Trenitalie. Pokra-
čoval trend významných investic do navýšení 
kapacit (zejména do obrábění kol) i do kvality 
produkce v rámci závodu v Bohumíně. Společ-
nost zaměstnávala přes 1 250 kmenových za-
městnanců a využívala v průměru dalších 200 
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zaměstnanců jako externí pracovní sílu, čímž 
se zařadila k předním zaměstnavatelům v re-
gionu. V tržbách i hospodářském výsledku si 
meziročně polepšila o zhruba 10 procent.

ČEMAT Trading, s. r.o.
Společnost ČEMAT je předním distributorem 

doplňků pro manipulační a stavební techniku 
v Česku a na Slovensku. Dlouhodobě zastupu-
je světové výrobce. Kromě značek, které má 
ve výhradním zastoupení, nabízel Čemat v sek-
cích nosných vidlic, zvedacích stolů a sedaček 
také produkty vlastní výroby. Čemat poskytoval 
také doplňkové služby, například půjčovnu pří-
davných zařízení pro vysokozdvižné vozíky, pl-
nění pneumatik polyuretanovou hmotou nebo 
montáž a lisování kol v místě určeném zákaz-
níkem. Firma nabízela také servisní služby pro 
manipulační a stavební techniku. Čemat dispo-
noval sítí obchodních zástupců nebo výdejními 
sklady v Bohumíně a Praze-Uhříněvsi, Martině 
a Trnavě. 

MS UTILITIES & SERVICES, a.s.
MS Utilities & Services vznikla v srpnu roku 

2012 jako jedna ze 3 nových nástupnických 
společností ŽDB GROUP, a.s. Hlavním zaměře-
ním se stalo podnikání v oblasti výroby a dis-
tribuce energetických médií, zejména elektřiny 
a plynu, tepla a stlačeného vzduchu. Firma dále 
poskytovala služby v oblasti odpadového a vod-
ního hospodářství, elektroúdržby, akreditované 
laboratoře, telekomunikací a drážní dopravy 
na vlečkách. Společnost měla v závěru roku 208 
zaměstnanců. Podle neauditovaných výsledků 
činily celkové tržby 684 milionů korun. Investi-

ce směřovaly zejména do rekonstrukce rozvodů 
elektrické energie, užitkových vod, kanalizační 
sítě a skládky průmyslových odpadů.

ŽDB DRÁTOVNA, a.s.
Společnost se stala největším výrobcem drá-

tů a výrobků z drátu v Česku a významným vý-
robcem ve střední Evropě. Většina výrobků fir-
my se řadí mezi evropskou špičku. Výrobky z 80 
procent exportovala do více než 40 zemí světa, 
čímž se společnost zařadila mezi největší expor-
téry v ČR. Největšími exportními trhy se staly 
okolní státy, především v Polsku a Německu.

Společnost pokračovala v dalším začleňo-
vání do skupiny Třinecké železárny - Moravia 
Steel, která se stala jediným akcionářem ŽDB 
Drátovny. Průměrný počet zaměstnanců činil 
1 040, což bylo oproti minulému období výraz-
nou pozitivní změnou. Na investice společnost 
vynaložila 75 milionů korun a dále pokračovala 
v dlouhodobém investičním rozvoji. Větší polo-
vinu investic firma vložila do nových technologií 
a do zlepšení pracovního prostředí zaměstnan-
ců. Tržby dosáhly na 3,3 miliardy korun.
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Údržba místních komunikací
Náklady na údržbu místních komunikací 

činily za rok 2014 v běžných výdajích celkem 
19,8 milionu korun. Zimní údržba stála celkem 
2,2 milionu korun. Na opravy chodníků se vy-
naložilo 9,9 milionu korun, na opravy cest 7,8 
milionu korun. Mezi nejnákladnější opravy 
přitom patřila výměna povrchu Antošovické 
lávky za 1,9 milionu korun nebo oprava kanali-
zace v ulicích Janáčkova a Sadová, kde se měs-
to spolupodílelo na novém povrchu vozovky 
částkou 1,1 milionu korun. Opravy a čištění 
vpustí si vyžádaly 561 tisíc korun, opravy vý-
tluků přišly na 1,2 milionu korun. Opravy au-
tobusových čekáren stály 78 tisíc korun, údrž-
ba semaforů ve Skřečoni a Starém Bohumíně 
267 tisíc korun a údržba lávek pro pěší 56 tisíc 
korun. Město má ve svém majetku zhruba 58 
kilometrů cest a 23 kilometrů chodníků. Stará 
se o 750 silničních vpustí a 26 mostů, mostků 
a lávek.

Údržba veřejného osvětlení
Na údržbu a provoz veřejného osvětlení 

město vynaložilo 9,6 milionu korun. Náklady 
na údržbu činily 6,2 milionu korun, z toho běž-
ná údržba stála 1,5 milionu korun, a na mo-
dernizaci a rozvoj veřejného osvětlení připad-
lo 4,7 milionu korun. Náklady na elektrický 
proud byly 3,3 milionu korun. 

V rámci obnovy veřejného osvětlení se 
zmodernizovalo 27 kusů svítidel včetně slou-
pů na ulicích Bezručova, 1. máje, Tyršova 
a Alešova. Za 590 tisíc korun byly nainstalová-
ny 4 kusy regulátorů napětí, které významně 
snižují spotřebu proudu. Významnou akcí byla 
rovněž přeložka elektrického vedení za 413 ti-
síc korun pro bikrosovou dráhu a skatepark 
v areálu Na Faji. Nová svítidla přibyla u Mau-
glího stezky v parku Petra Bezruče, nově bylo 
nasvětleno zdravotní středisko, sportovní hala 
a Sportovní ulice včetně přilehlého parkoviš-
tě, přibyly 4 nasvětlené přechody u budovy 
radnice, u kina, u Lidlu a u Bochemie. Nasvět-
lení dostala i radniční budova „B“ na náměstí 
T. G. Masaryka. 

VII. 7  SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
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Podle zpracovaného generelu veřejného 
osvětlení proběhla na sklonku roku 2014 výměna 
světel na tř. Dr. E. Beneše za 1,6 milionu korun.

Čištění města
Náklady na čištění za rok 2014 přišly město 

na 2,5 milionu korun. Na zametání cest a chod-
níků strojními zametači se vydal milion korun, 
na výběr odpadkových košů a úklid odpado-
vých nádob se vynaložilo 892 tisíc korun. Tímto 
způsobem se uklidilo 159 tun odpadů. Uložení 
odpadu na skládku stálo 110 tisíc korun. Ruč-
ní zametání a úklid veřejných prostranství si 
vyžádaly 435 tisíc korun. Náklady na pojízdný 
vysavač psích exkrementů byly 69 tisíc korun.

Městské tržiště
Zmodernizovaná městská tržnice na Ná-

dražní ulici má své stabilní místo v portfoliu 
služeb občanům. Na městském tržišti pro-
dávají své zboží kromě prodejců z Bohumína 
a z okolních měst i prodejci z Polska. Šlo hlav-
ně v sezónním období o vlastní výpěstky, sa-
zenice, ovoce, zeleninu, dále vejce, drogerii, 
oděvy, potraviny apod.

Náklady a zisk z tržiště (v tis. Kč)

Rok Náklady 
na provoz

Vybráno 
na poplatcích

2010 204 447

2011 215 555

2012 1 141 475

2013 205 542

2014 198 542

Pohřebnictví
Město má trvale ve správě provoz hřbitovů 

ve Starém a Novém Bohumíně, ve Vrbici, Záb-
latí a ve Skřečoni. Údržba 5 hřbitovů na území 
města stála v roce 2014 městskou pokladnu 
celkem 1,7 milionu korun. Z částky na údržbu 
hřbitovů činily náklady na pravidelnou měsíční 
údržbu (zametání, odstraňování plevele, kosení 
trávy a odvoz odpadků) 535 tisíc korun. Za údrž-
bu dřevin na hřbitovech zaplatilo město dalších 
131 tisíc korun. Za správu pohřebišť bylo zapla-
ceno 284 tisíc korun. Na poplatcích za hrobová 
místa se vybralo 960 tisíc korun.

Během roku 2014 proběhly na hřbitovech 
opravy za celkem 751 tisíc korun. Nejvýznam-
nější akcí byla celková rekonstrukce pomníku 
Rudoarmějců a přilehlých ploch na skřečoň-
ském hřbitově. Přibyly tam nové chodníčky 
ze zámkové dlažby i vodovod. Před hřbitovem 
v Záblatí došlo k opravě parkovací plochy, při-
bylo i nové oplocení a nový povrch dostal další 
chodníček v areálu hřbitova. Ve Starém Bohu-
míně byl opraven vodovod a přilehlé prostran-
ství. V Novém Bohumíně se úpravy dočkala plo-
cha pro odkládání odpadků. 

Útulek pro psy
Město nadále provozuje útulek pro opuště-

né a toulavé psy nejen z Bohumína, ale také 
Rychvaldu a Dolní Lutyně. V roce 2014 bylo 
odchyceno v Bohumíně 126 psů, v Rychvaldě 
40 psů a v Dolní Lutyni 23 psů. Z útulku bylo 
do pěstounské péče vydáno 71 psů, k majite-
lům se vrátilo 102 psů. 

Celkové náklady na provoz útulku v roce 
2014 činily 540 tisíc korun. Náklady na krmivo 
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přišly na 104 tisíc korun, veterinární služby 99 
tisíc korun. Za 106 tisíc korun vznikly v útulku 
3 nové karanténní kotce.

Příjmy útulku byly ve výši 227 tisíc korun. 
Město Rychvald uhradilo za umístění rychvald-
ských psů 120 tisíc korun a Dolní Lutyně 71 ti-
síc korun. Majitelé a pěstouni při převzetí psa 
z útulku uhradili 30 tisíc korun a 6 tisíc korun 
příjmů tvořily dary pro útulek.

Denní náklady na pobyt psa v útulku v roce 
2014 činily rovných 100 korun.

Kočičí depozit
Město Bohumín poskytlo finanční příspě-

vek ve výši 20 tisíc korun První společnosti 
za práva koček o.s. – depozitum Bohumín, 
která pečuje o opuštěné a toulavé kočky pře-
vážně z Bohumína.

Údržba dopravního značení
Výdaje na údržbu a instalaci nového do-

pravního značení včetně vodorovného dosáh-
ly v roce 2014 částky 1 milion korun. V roce 
2014 skončila rovněž výměna všech doprav-
ních značek za nové, plně splňující současnou 
legislativu. Mezi dopravní zařízení patří na-
příklad i retardéry, zrcadla, směrové sloupky. 
Město má na svých komunikacích umístěno 
asi 880 značek. 

V roce 2014 pokračovaly úpravy doprav-
ního značení, a to vyznačováním parkovacích 
míst na stávajících parkovištích, například 
v lokalitách ulic Nerudova (u MŠ, pošty), To-
vární nebo v Čáslavské ulici (u ZŠ). Tyto úpra-
vy přinesly lepší a vyšší využití parkovišť kvůli 
zpřehlednění parkovacích míst. Pokračovalo 
se v realizaci vyhrazených jízdních pruhů pro 
cyklisty. Cyklopruh v Ostravské ulici od ulice 
Lounské k Drátovenské se v roce 2014 rozší-
řil až ke křižovatce s ulicí Čs. armády. Náklady 
na toto vyznačení dosáhly částky 130 tisíc ko-
run. Kvůli zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu přibyly na kruhovém objezdu ve Skřečoni 
(tzv. piškotu) plastové „city bloky“ a obnovilo 
se zde vodorovné dopravní značení. 
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Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Investiční činnost a opravy
V roce 2014 byly do oprav a nákupu dlouho-

dobého majetku vynaloženy finanční prostředky 
za 6,2 milionu korun. Do oprav putovaly 3 miliony 
a do nákupů další 3,2 miliony korun. Sponzoři se 
podíleli částkou 421 tisíc korun a 5,8 milionu ko-
run pokryly vlastní zdroje nemocnice. 

Nejvýznamnější opravy Cena 
(v tis. Kč)

generální oprava dámských toalet v pavilonu C 165

zpevněná odstavná plocha u pavilonu C 105

servis a opravy výtahů 113

opravy výpočetní techniky 153

malby a nátěry 354

opravy zdravotnické přístrojové techniky 1 368

Nejvýznamnější nákupy Cena 
(v tis. Kč)

osobní automobil Škoda Octavia 473

videokolonoskop 425

postele a noční stolky 406

plicní ventilátor 309

koagulátor 200

infuzní technika (pumpy a dávkovače) 195

optika k hysteroskopu 104

antidekubitní matrace 55

EKG přístroj 50

VII. 8  SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Lůžková vybavenost v roce 2014
Oddělení Počet lůžek

Interna 49 (z toho 5 JIP)

Gynekologie a miniinvazivní chirurgie 15

Chirurgie 24 (z toho 4 JIP)

Ošetřovatelské 70

LDN (geriatrie) 25

Celkem 183

Na lůžkových odděleních se léčilo 5 900 pa-
cientů, počet ošetřovacích dnů činil 51 838. 
Na ambulantních pracovištích bylo provedeno 
celkem 89 718 ošetření.

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 
činil 350. Obrat tržeb za rok 2014 byl 165 mili-
onů korun (včetně dotací - provozní 14 milio-
nů korun, sociální lůžka 865 tisíc korun).

Sociální péče v Bohumíně
V roce 2014 pokračoval proces komunitní-

ho plánování sociálních a návazných služeb. 
Pracovní skupiny plnily dílčí cíle a zaměřovaly 
se na identifikaci dalších potřeb občanů. 

K jednomu ze základních cílů patřila infor-
movanost občanů o jednotlivých sociálních 
a návazných službách, které se v Bohumíně 
poskytují. Tým komunitního plánování uspo-
řádal v květnu 4. ročník Dne sociálních služeb. 
V rámci akce se prezentovaly služby působící 
v Bohumíně a současně proběhl Den zdra-
ví. Občané měli možnost nechat si bezplatně 
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změřit cholesterol, tlak a cukr v krvi. Nechyběla 
podologická poradna i poradenská činnost v ob-
lasti výživy a měření kyselin v těle. V rámci akce 
proběhly 2 dotazníkové průzkumy. Zjišťovaly 
otázku bariérovosti ve městě, potřebu další la-
vičkostezky. Dotazovaní mohli uvést, které služ-
by jim ve městě chybí, a podat návrhy na zlep-
šení současné podoby sítě sociálních služeb.

V květnu vyšel katalog zdravotnických, 
sociálních a návazných služeb Bohumínska 
s kontakty a stručným popisem jednotlivých 
služeb, které fungují v Bohumíně, Rychvaldu 
a Dolní Lutyni.

Na základě dotazníkového průzkumu vze-
šel seznam konkrétních bariérových míst 
s návrhy na jejich úpravu. Díky tomu došlo 
k výraznému zlepšení v Bezručově ulici, kde 
proběhly úpravy sjezdů z chodníků na ces-
ty. Zároveň vznikla nová lavičkostezka, která 
vede od železárenského mostu až k sídlišti 
v Tovární ulici. Slouží především lidem, kteří 
kvůli svému věku či zdravotnímu stavu ne-
zvládnou ujít cestu k cíli bez toho, aniž by si 
odpočali.

Druhým rokem pokračovala ve své činnos-
ti etopedická poradna, kde se speciální pe-
dagog – etoped věnuje dětem s poruchami 
chování. 

V červnu a červenci proběhl 5. ročník 
Prázdninového kolotoče, který nabídl dětem 
atraktivní trávení volného času. Do akce se 
mimo hlavního organizátora, města Bohu-
mína, zapojila většina místních neziskových 
organizací a dalších subjektů. Akce se zúčast-
nilo celkem 190 dětí.

Čtvrtým rokem vyjel v září tzv. poznávací 
autobus s 26 seniory s omezenou pohybli-
vostí. Prohlédli si zajímavá místa a velké in-
vestiční akce s komentářem zástupců vedení 
města. 

V říjnu proběhl v prostorách ZŠ Čs. armády 
8. ročník zábavně-sportovních her seniorů. 
Celkem 6 družstev soutěžilo ve sportovních 
disciplínách a vědomostních hrách, hodnoti-
lo se rovněž kulinářské umění účastníků.

Celoročně fungovala služba senior taxi 
pro osoby nad 70 let, kteří mohli absolvovat 
jízdu na konkrétně určená místa za jednot-
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nou cenu 15 korun. Senior taxi uskutečnilo 
zhruba 5 900 jízd, město službu dotovalo 
částkou 326 tisíc korun. Na základě tohoto 
úspěšného projektu proběhl v říjnu dotazní-
kový průzkum mezi rodiči malých dětí. Zjiš-
ťoval potřebu vzniku podobné služby, která 
by zajišťovala odvoz rodiče s dítětem do 6 let 
k lékaři či do nemocnice. Anketa zároveň ma-
povala další potřeby rodin s malými dětmi. 

V Bohumíně vznikl v roce 2014 druhý 
fitpark pod širým nebem. Šestice volně pří-
stupných strojů, na kterých mohou cvičit děti 
i dospělí, byla nainstalována v Hobbyparku.

Centrum sociálních služeb Bohumín
Centrum poskytovalo v roce 2014 celkem 

4 sociální služby. Pečovatelskou službu v prů-
běhu roku 2014 využívalo 243 osob. Přímá 
péče občanům města Bohumína byla po-
skytnuta v rozsahu 4 763 hodin. Pečovatelky 
vedle starosti o hygienu uživatelů zajišťovaly 
také chod domácností (nákupy, praní a žeh-
lení prádla), což činilo celkem 12 477 úkonů. 
Velkou pomocí seniorům byl dovoz obědů 
v objemu 29 548 dovezených jídel. 

Osobní asistenci v roce 2014 čerpalo 11 
osob, tedy o 4 osoby více než v roce 2013. 
V průběhu celého roku byla poskytnuta tato 
služba v rozsahu 3 983 hodin.

Ambulantní služba denního stacionáře 
s kapacitou 7 osob byla poskytována v bez-
bariérovém objektu v Okružní ulici lidem 
s vysokým stupněm závislosti na pomoci 
druhé osoby. V průběhu roku 2014 čerpalo 

službu 15 uživatelů (9 žen a 6 mužů). Vytí-
ženost 60,85 procent odpovídala zdravotním 
komplikacím vycházejících z těžkého handi-
capu uživatelů.

Ambulantní služba sociální prevence (so-
ciálně terapeutické dílny v objektu ve Slezské 
ulici 164) byla určena osobám se zdravotním, 
mentálním nebo psychickým handicapem, 
které neměly uplatnění na otevřeném nebo 
chráněném pracovním trhu. Denní kapacita 
činila 36 osob. V průběhu roku čerpalo služ-
bu na základě uzavřené smlouvy 54 uživa-
telů, které se promítlo do vytíženosti 78,35 
procent.

Centrum sociální služeb Bohumín, pří-
spěvková organizace, obdrželo v roce 2014 
dotaci od svého zřizovatele, města Bohumí-
na, v celkové výši 4,5 milionu korun.

Náklady města na registrované a návazné 
sociální služby v roce 2014

Služby
Výše dotace 
na činnost 
(v tis. Kč)

V Bohumíně 2 043

Mimo Bohumín 21

Ostatní (spolky, svazy) 416

Celkem 2 480
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Sociální služby v Bohumíně

Druh Název Poskytovatel Adresa zařízení Forma 
poskytování

sociální poradenství odborné sociální 
poradenství Charita Bohumín Štefánikova 957 ambulantní

so
ci

ál
ní

 p
éč

e

osobní asistence Centrum sociálních 
služeb Bohumín, p. o.  

terénní

pečovatelská služba Centrum sociálních 
služeb Bohumín, p. o. terénní

odlehčovací služba Charita Bohumín Farská 301 pobytová

denní stacionáře
Slezská diakonie Nerudova 1041

ambulantníCentrum sociálních služeb 
Bohumín, p. o. Okružní 1069

domovy pro seniory

Domov Jistoty, p. o. MSK Slezská 23

pobytováDomov Jistoty, p. o. MSK Šunychelská 1159

Charita Bohumín Farská 301

domov se zvláštním režimem Domov Jistoty, p. o. MSK Koperníkova 870 pobytová

chráněné bydlení Domov Jistoty, p. o. MSK Malá 514 pobytová

sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení

Bohumínská městská 
nemocnice, a.s. Slezská 207 pobytová

so
ci

ál
ní

 p
re

ve
nc

e

raná péče Slezská diakonie Nerudova 1041 terénní + ambulantní

nízkoprahové denní centrum Charita Bohumín Drátovenská 197 ambulantní

noclehárna Charita Bohumín Drátovenská 198 ambulantní

nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež

Slezská diakonie Drátovenská 246
ambulantní

Bunkr, o.p.s. Ad. Mickiewicze 67

sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Slezská diakonie  terénní

sociálně terapeutické dílny Centrum sociálních služeb 
Bohumín, p. o. Slezská 164 ambulantní

terénní programy

Slezská diakonie

 
 terénníRenarkon, o.p.s. 

Romodrom o.p.s.
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V roce 2014 fungovalo v Bohumíně 8 základ-
ních škol, které byly uspořádány do 6 příspěvko-
vých organizací. V září školního roku 2013/2014 
nastoupilo do bohumínských škol 269 prvňáků 
včetně žáků přípravné třídy pudlovské základní 
školy. Celkem v 10 mateřských školách bylo 628 
dětí a v základních školách 1 726 žáků. 

Slezská diakonie ve školním roce 2014/2015 
poprvé otevřela přípravný stupeň pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Univerzi-
ta třetího věku otevřela další ročník studia pro 
seniory. Bohumíňáci měli mezi spolužáky také 
vrstevníky z Rychvaldu a Dolní Lutyně. Výuka 
probíhala tradičně v budově ZŠ Čs. armády 

VII. 9  VZDĚLÁVÁNÍ
a zajistila ji Vysoká škola podnikání z Ostravy-
Michálkovic. 

Členům školských rad doběhlo na podzim 
volební období na léta 2011 - 2014 a byli zvole-
ni noví členové z řad rodičů, zaměstnanců škol 
i města. V Masarykově ZŠ proběhlo po odcho-
du dosavadní ředitelky Mgr. Dagmar Šostokové 
do důchodu konkurzní řízení na místo ředitele. 
Od 1. srpna se jím stal Mgr. Miroslav Rosík. 

V roce 2014 byla ve školách dokončena další 
etapa optimalizace sítě školních kuchyní. Škol-
ní kuchyně při mateřince v Rafinérském lesíku 
byla během letních prázdnin transformována 
na výdejnu.

Základní školy

Základní školy Počet žáků

2012/2013 2013/2014

Masarykova ZŠ 527 517

ZŠ Starý Bohumín 31 32

ZŠ Čs. armády 405 434

ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 266 263

ZŠ Skřečoň 245 255

ZŠ Pudlov 102 112

ZŠ Bezručova 79 76

ZŠ Záblatí 32 37

Celkem 1 687 1 726
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Mateřské školy

Mateřské školy Počet dětí

2012/2013 2013/2014

MŠ Fitškolka 100 100

MŠ Rafinérský lesík 75 75

MŠ Smetanova 70 70

MŠ Čáslavská 50 50

MŠ Nerudova 75 75

MŠ Skřečoň 70 70

MŠ Starý Bohumín 40 40

MŠ Záblatí 45 45

SMŠ Bambino 45 28

SMŠ Tovární 75 75

Celkem 645 628

Školy a školská zařízení v Bohumíně

Škola, školské zařízení Počet dětí, žáků Doplňující ukazatel

Dětský diagnostický ústav 61
49 dětí bylo umístěno z rodiny

12 dětí z dětských domovů 
24 dětí bylo zadrženo na útěku a umístěno 

na záchytné pracoviště 

Dům dětí a mládeže Fontána
1 154 dětí v 82 zájmových útvarech

10 188 lidí na 329 akcích
943 dětí v 28 táborech 

Gymnázium Františka Živného 314 214 žáků v osmiletém studiu
100 žáků ve čtyřletém studiu 

Střední škola 621
128 žáků SOŠ (studijní obory)
361 žáků SOU (studijní obory)
132 žáků (nástavbové obory)

Základní umělecká škola 356
257 žáků (hudební obor)
15 žáků (taneční obor)

59 žáků (výtvarný obor) 
25 žáků (literárně-dramatický obor)  

Denní stacionář Salome 26 uživatelů 

Poradna rané péče Salome 21 uživatelů

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

14 žáků (mateřská škola)
6 žáků (autistická třída ZŠ)
6 žáků (rehabilitační třída)

7 žáků (pomocná třída)
16 žáků (střední škola) 
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Investice ve školství (v tis. Kč )

Školské zařízení Akce Náklady

ZŠ Čs. armády 
Masarykova ZŠ Technologické vybavení školních kuchyní 1 814

Masarykova ZŠ Výměna oken (2. etapa) 669

ZŠ Bezručova 190 Výměna oken (3. etapa) 545

ZŠ Čs. armády Rozšíření sociálního zázemí v tělocvičně 499

ZŠ Čs. armády Oprava sprch a šaten tělocvičny 291

MŠ Rafinérský lesík Změna školní kuchyně na výdejnu 287

ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 
(elokované pracoviště, Masarykova) Výměna oken (2. etapa) 255

MŠ Fitškolka Oprava zpevněných ploch zahrady (1. etapa) 240

ZŠ Skřečoň Oprava střechy (spojovací část) 216

MŠ Nerudova Oprava zpevněných ploch zahrady (2. etapa) 204

MŠ Záblatí Odstranění a oprava části římsy 190

Masarykova ZŠ Posílení rozvaděče pro školní kuchyň 174

Investice do zájmové činnosti  (v tis. Kč )

Název Místo Náklady

Mauglího stezka Hobbypark 4 929

Nová atrakce v pískovišti Vnitroblok ulic Štefánikova a Čáslavská 138

Nová atrakce v pískovišti Vnitroblok Svatopluka Čecha 133

Oprava fasády tělocvičny 
(1. a 2. etapa) Dům dětí a mládeže Fontána 131
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K3 BOHUMÍN
Městská agentura K3 Bohumín zajišťovala 

provoz kultury, kamenného i letního kina včet-
ně veřejných toalet, knihovny se 3 odděleními 
a 3 dalšími pobočkami. Dále organizovala vlast-
ní kurzy a obchodní aktivity při zajišťování akcí 
na klíč. K3 realizovala 1 464 akcí (1 383 akcí a 81 
komerčních), v průměru 4 akce denně. 

K3 Bohumín, organizace s 16,5 pracovními 
úvazky, prošla personálním auditem zaměřeným 
na spolupráci, rychlost řešení problémů a nápa-
dů zaměstnanců, jejich spokojenost a stabilitu. 
Na základě auditu získala titul Silné pracoviště 
na období duben 2014 - březen 2016. 

VII. 10  KULTURA 
A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Návštěvníci akcí 2010 2011 2012 2013 2014

KULTURA

Pro veřejnost 54 781 52 453 54 399 62 257 61 842

Pro školy 7 096 4880 5 491 4 530 5 648

Akce na zakázku (akce, pronájmy, služby) 16 994 19 972 23 054 22 809 26 661

KINO

Pro veřejnost 9 351 9 388 15 917 11 975 19 161

Pro školy 2 390 4 412 2 715 3 618 3 638

KNIHOVNA 

Návštěvnost čtenářů 62 154 66 114 62 158 63 591 65 925

Akce pro veřejnost 3 419 3 520 3 908 5 753 5 409

Knihovnické akce a besedy pro školy 5 682 6 732 7 340 8 010 7 984

Kurzy 1 047 3 323 2 730 2 393 2 293

CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ 162 914 170 794 177 712 184 936 198 561

Celkem akcí (vlastní akce K3 
bez pronájmů a akcí na klíč) 888 1 112 1 084 1 139 1 383
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KINO
Kamenné kino v roce 2014 promítalo 419 

představení pro veřejnost, která navštívilo 
19 161 diváků, a 30 produkcí pro školy, které 
zhlédlo 2 638 dětí. Kromě obvyklých filmů pro 
dospělé či pohádek pro děti kino uvádělo také 
filmy pro seniory nebo pro maminky s dětmi 
na mateřské dovolené. 

Letní kino, které promítalo od začátku červ-
na do konce srpna, navštívilo 1 625 diváků. 
V amfiteátru se uskutečnilo 47 představení. 
Letní kino promítalo ve 4 cyklech, malých té-
matických filmových festivalech.

KNIHOVNA
Knihovnice zajišťovaly dvousměnný provoz 

dospělého a dětského oddělení, studovny a 3 po-

boček. Navíc uspořádaly 349 akcí pro veřejnost 
(výtvarné dílny, čítárny, tématické programy), 335 
lektorských akcí a besed pro školy a 142 kurzů pro 
dospělé.

V roce 2014 byla knihovna K3 Bohumín 
4. nejlepší v zemi. Vyplynulo to z výsledků 
5. ročníku celostátní ankety Svazu knihovní-
ků a informačních pracovníků ČR. V soutěži 
se hodnotil objem knihovního fondu a jeho 
obnova, počet registrovaných čtenářů, vý-
půjček, vzdělávacích a kulturních akcí a dal-
ší. Čtvrté místo Bohumín obsadil v kategorii 
měst nad 20 tisíc obyvatel. V porovnání s ro-
kem 2013 si o jedno místo polepšil. V roce 
2014 byla zavedena tzv. rodinná průkazka, 
kdy za jeden účastnický poplatek dostal svou 
průkazku každý člen ve společné domácnosti. 

Návštěvníci akcí 2010 2011 2012 2013 2014

Výpůjčky celkem (i s prodloužením) 162 956 175 286 185 709 175 159 166 619

Výpůjčky tzv. čisté (bez prodloužení) 109 826 116 472 112 713 102 209 96 510

Návštěvníci celkem 62 154 66 168 62 158 63 591 65 925

Registrovaní čtenáři celkem 2 368 2 408 2 360 2 417 2 645

     – z toho čtenáři do 15 let 722 770 768 808 812
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VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

A) Kulturní akce pro cizí subjekty

2010 2011 2012 2013 2014

Počet velkých komerčních zakázek 9 10 11 11 9

Příjem z činnosti (v tis. Kč) 545 2 004 1 395 1 142 1 208

B) Předprodejní systémy vstupenek (v tis. Kč)

2010 2011 2012 2013 2014

Ticketportal 294 378 413 442 402

Ticketpro 161 179 349 228 203

Národní divadlo moravskoslezské 45 103 109 130 114

Ticket Art – – – – 168

Příjem z činnosti (v tis. Kč) 500 660 871 800 887
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Subjekty s dotací na činnost
(na základě hodnocení zpracovaných projektů)

Kulturní subjekty Počet členů

OS Bart 33

MS PZKO Skřečoň * 121

OS Maryška 11

Klub vojenské historie Bohumín 4

ZUŠ Bohumín 52

OS Přátel bohumínské historie 29

Vize-art, o.s. 13

o.s. Skupina Grog 12

Hraniční meandry Odry, o.s. 26

ALMA MATER, o.s. 25

Řecká obec 40

SHSŠ Oderberg ** 10

C E L K E M 376

* MS - místní skupina
** SHSŠ - skupina historického scénického šermu
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BOSPOR spol. s r.o.
V roce 2014 zaměstnávalo sportovní cen-

trum Bospor spol. s r. o. 38 lidí. Provozovalo 
aquacentrum, Penzion ve věži, zimní stadion, 
Hobbypark, dětské dopravní hřiště, adventu-
re golf, 2 fotbalová hřiště, plochu po býva-
lých zahrádkách v Janáčkově ulici a od září 
i novou sportovní halu. Roční obrat společ-
nosti byl 31,6 milionu korun.

Událostí roku 2014 bylo pro Bospor otevření 
nové sportovní haly, která je svými 4 sportovišti 
největší sportovní tuzemskou plochou a pyšní 
se kvůli tomu zápisem do České knihy rekordů. 
Každé z hřišť dokáže uspokojit množství týmo-
vých i individuálních sportů. Hřiště s polyureta-
novým povrchem o rozměrech 20 x 40 metrů je 
určeno pro sálové sporty jako basketbal, volej-
bal, házená, futsal, florbal nebo sálovou kopa-
nou. Na své si na něm přijdou i badmintonisté, 
kteří na něm najdou hned 4 kurty. Ke hřišti nále-
ží tribuna pro asi 200 diváků. Druhé hřiště o roz-
měrech 18 x 40 metrů disponuje v tuto chvíli 
nejmodernějším typem umělého trávníku, 
tzv. 5. generace. Využijí ho fotbalisté nebo 
volejbalisté. Třetí plochou je tenisový kurt 
s povrchem s betonovou stěrkou. Samostat-
ně pak stojí 4. sportovní plocha, a tou je hři-
ště pro badminton. Prostor však využijí také 
vyznavači zumby, aerobiku, jógy či jiných po-
dobně zaměřených aktivit. V prostoru haly se 
nachází také plně vybavené zázemí, 10 šaten 
a sprch. U haly vyrostla i nová parkovací místa. 
Hala má ocelovou konstrukci a zabírá plochu 
3 715 metrů čtverečních. Od začátku září, kdy 
se hala otevřela, ji do konce roku 2014 využi-
lo 14 770 návštěvníků. Hala sloužila pro žáky 
a studenty, sportovní kluby a oddíly, zaměst-
nance firem i soukromé osoby.

V roce 2014 prošlo turnikety aquacent-
ra více než 213 tisíc návštěvníků, což bylo 
o 17 tisíc více než v roce 2013 a nejvíce 
za posledních 5 let. Velkému zájmu se tě-
šila plavecká škola. Výuky plavání se v roce 
2014 zúčastnilo 1 891 žáků z 12 mateřských 
a 17 základních škol nejen z Bohumína, ale 

VII. 11  SPORT
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i blízkého okolí. V nabídce plavecké školy 
nechybělo saunování a možnost dopravy 
žáků tzv. aquabusem. Na jaře roku 2014 
zprovoznil Bospor v saunovém světě aqu-
acentra další venkovní infra kabinu. V lis-
topadu pak otevřel pro veřejnost novou 
venkovní vířivku pro 6 osob a ochlazovací 
bazének. Všechna zařízení zvýšila zájem ve-
řejnosti o saunování. Celkově navštívilo sau-
nový svět více než 28,5 tisíce návštěvníků. 
Celoročně probíhala v bazénu cvičení aqua-
aerobicu a aquazumby. Úspěch zaznamenal 
Bohumín také v celostátní soutěži Plave celé 
město, která proběhla v říjnu v aquacentru. 
Opět obhájil ve své kategorii 1. místo a záro-
veň Bohumíňáci vytvořili nový rekord mezi 
městy z celé ČR tím, že se do soutěže zapojil 
rekordní počet plavců, a to 1 142 lidí.

Během 3. sezóny navštívilo areál adven-
ture golfu téměř 10 tisíc lidí. Zábavný golf se 
těšil stále větší oblibě mezi školáky i širokou 
veřejností. K oblibě přispělo i propojení aqua-
centra s golfovým hřištěm už v roce 2013.

V prostorách zimního stadionu probíhalo 
i v roce 2014 pravidelné bruslení pro veřej-
nost, škola bruslení pro děti, bruslení pro ško-
ly, trénovali a hráli tady své soutěžní zápasy 
malí hokejisté do 4. třídy a hokejisté krajské 
ligy. Více lidí začalo v roce 2014 využívat i půj-
čovnu bruslí, která nabízela až 120 párů brus-
lí. V letním období se zimní stadion proměnil 
v plochu pro letní sporty (volejbal, tenis, stol-
ní tenis, nohejbal a badminton). Za rok 2014 
navštívilo zimní stadion 35 tisíc návštěvníků.

Penzion ve věži, jednu z dominant Bohu-
mína, využívají hosté z celého světa. V roce 
2014 zde bylo ubytováno 2 954 lidí ze 34 stá-
tů, což bylo opět více než v roce 2013. V ceně 
ubytování byl volný vstup do aquacentra. 
V roce 2014 se uskutečnil na proskleném 
schodišti penzionu už 9. ročník populární akce 
„Běh do 187 schodů“, kterou pořádal Bospor 
ve spolupráci se Školním sportovním klubem 
při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně.

Další velké změny se dočkal Hobbypark, 
kde za 5 milionů korun vznikla unikátní atrak-
ce Mauglího stezka, která svým rozsahem 
a počtem prvků nemá v kraji obdobu. Od své-
ho otevření v červnu loňského roku byla hoj-
ně navštěvována dětmi všeho věku nejen 
z Bohumína, ale i širokého okolí. Kromě toho 
vyrostlo v Hobbyparku i fitness centrum pod 
širým nebem a na dopravním hřišti pokra-
čovala výuka pravidel silničního provozu pro 
děti z bohumínských škol. Hřiště hojně využí-
vala i veřejnost, a to především cyklisté. 

Mezi oběma fotbalovými hřišti, která 
Bospor spravuje, vyrostla nová tribuna pro fa-
noušky s kapacitou přes 200 míst. Její součás-
tí je i přístřešek pro diváky. Vybudováno bylo 
také umělé zavlažování na hlavním fotbalo-
vém hřišti. Fotbalová hřiště využívali hráči FK 
Bohumín pro zápasy krajské ligy. Upravenou 
travnatou plochu po bývalých zahrádkách 
v Janáčkově ulici, tzv. relax za parkem, využí-
vala veřejnost pro volnočasové aktivity i tré-
nink různých her.
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Subjekty s dotací na činnost 
(na základě stavů členských základen)

Sportovní subjekty Počet členů
TJ Bohumín *
TJ Sokol Bohumín 357
TJ Viktorie Bohumín 276
TJ Sokol Záblatí 235
SK Šafrata 74
FK Slovan Záblatí 154
FK Bohumín 324
HC Bohumín 109
1. SC ´98 Bohumín 122
AK Bohumín, o.s. 111
o.s. Bonatrans Bohumín 84
BC Bohumín o.s. 49
SO Judo Pionýr 67
Plavecký klub Bohumín 159
TOM 2621 Svišti 27
DC Partyzáni Apollo Bohumín **
o.s. DART´S CLUB Bohumín 38
SCB Sport klub o.s. 153
SK Badminton Bohumín * 75
Basketbalový klub Bohumín * 43
CK Kolík Hobby Bohumín, o.s. * 44
O KČT TRAMP Bohumín * 50
O KČT ZdP ŽIVOT Bohumín * 32
OS Oddíl kulturistiky Faja Bohumín * 43
ŠSK při Gymnáziu Fr. Živného Bohumín 44
ŠSK při SŠ Bohumín 144
ŠSK Aerobic club při ZŠ Beneše 51
Aerobic Club Bohumín 51
SRK Starý Bohumín 62
Tenisový klub Skřečoň 28
HC 2000 Bohumín 24
Rockwool club 122
TJ Sokol Skřečoň 19
Viktory1one 62
o.s. Mládež 18
Celkem 3 251

*  TJ Bohumín k 31. 12. 2013 ukončila činnost a bývalé oddíly tělo-
výchovné jednoty založily samostatné spolky. Pouze u oddílu stol-
ního tenisu někteří členové přestoupili do jiných klubů stejného 
zaměření a oddíl jako celek přešel pod křídla TJ Sokol Bohumín.

**  Sloučení s oddílem o.s. Dart‘s Club Bohumín, který zastřešil 3 závod-
ní družstva šipkařů (DC Partyzáni Bohumín, DC Hornet´s Bohumín 
a Bingo Club St. Bohumín)
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Ostatní zájmové subjekty Počet 
členů

SDH Záblatí 54

SDH Kopytov 105

SDH Šunychl 90

SDH Vrbice 111

SDH Skřečoň 37

SDH Starý Bohumín 59

Český svaz chovatelů, ZO Bohumín-Šunychl 10
Český svaz chovatelů, ZO chovatelů okrasného 
ptactva Bohumín-Skřečoň 39

Český svaz včelařů, ZO Záblatí 19

Český svaz včelařů, ZO Bohumín 13

Český rybářský svaz, MO Bohumín 638

Český zahrádkářský svaz, ZO č. 2 Bohumín (Šunychelská) 116

Český zahrádkářský svaz, ZO č. 3 Bohumín (Petra Cingra) 52

Český zahrádkářský svaz, ZO č. 4 Bohumín (Vrbice) 16

Myslivecké sdružení Bohumín 23

Česká speleologická společnost, ZO Orcus Bohumín 18

Klub branné přípravy Palcát 24

Hraniční meandry Odry, o.s. 26

Racek Bohumín, o.s. 96

Celkem 1 546

Zkratky:
MO - místní organizace
SDH - sbor dobrovolných hasičů
ZO - základní organizace

Dotace na činnost a pořádání sportovních, 
kulturních a ostatních akcí (v tis. Kč)

Dotace na činnost  Částka

Sport 4 426

Kultura 783

Ostatní (zájmová občanská sdružení) 358

Celkem 5 567

Dotace na pořádání akcí Částka

Sport 631

Kultura 297

Ostatní (zájmová občanská sdružení) 103

Celkem 1 031

Dotace na opravy majetku sportovních, 
kulturních, zájmových a církevních 
subjektů (v tis. Kč)

Dotace na opravy Částka

Sport 302

Kultura 45

Ostatní (zájmové subjekty) 0

Církve 500

Celkem 847
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Bohumínská městská policie při své každo-
denní práci plní řadu činností. Přispívá k ochraně 
a bezpečnosti osob a majetku, odhaluje přestup-
ky a jiné správní delikty, v rozsahu stanoveném 
zákonem vykonává dohled nad bezpečností a ply-
nulostí silničního provozu, provádí odchyt volně 
pobíhajících psů. V neposlední řadě dohlíží na do-
držování obecně závazných vyhlášek města a za-
pojuje se do projektů prevence kriminality. 

V roce 2014 sloužilo u městské policie 35 stráž-
níků, působících nejen na území města Bohumí-
na. Na základě veřejnoprávní smlouvy sloužili 4 
strážníci také v Rychvaldě a 1 strážník v Dolní Lu-
tyni. Na území Bohumína zajišťuje městská policie 
nepřetržitý 24hodinový provoz, při kterém se stří-
dají 4 směny po 7 až 9 strážnících. 

Materiálové a technické zabezpečení 
Ke své činnosti městská policie využívá 5 osob-

ních motorových vozidel, z toho 3 užívají hlídky 
v Bohumíně, po jednom vozidle v Rychvaldě a Dol-
ní Lutyni.

Velkým pomocníkem při práci městské poli-
cie a Policie ČR je kamerový monitorovací systém 
(dále jen KMS). Tento systém je v provozu 24 ho-
din denně a je využíván ke zjišťování přestupků, 
dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, 
hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení 
a pro zjištění dalších kolizních situací ve městě. Po-
mocí tohoto systému bylo v roce 2014 vyřešeno 
15 důležitých událostí, včetně odhalení několika 
pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných 
osob. KMS tvoří 17 pohyblivých barevných kamer 
a vyhodnocovací záznamové zařízení. Z důvo-
du častých krádeží a poškozování majetku města 
byla v roce 2014 nainstalována kamera na náměs-
tí Svobody ve Starém Bohumíně. V této městské 
části jsou nově také 2 fotopasti.

Dalším neméně významným pomocníkem v ob-
lasti předcházení majetkové trestné činnosti je pult 
centralizované ochrany (dále jen PCO). V roce 2014 
městská policie dohlížela na 77 napojených objektů. 
Pod dohledem měla všechny důležité městské ob-
jekty a 14 budov, napojených na PCO jiných bezpeč-

VII. 12  MĚSTSKÁ POLICIE 
A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
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nostních agentur. V průběhu roku došlo k 5 naru-
šením hlídaných objektů. Ve 2 případech pachatelé 
utekli před příjezdem hlídky, aniž by z objektů cokoli 
odcizili. V jednom případě byli 2 pachatelé hlídkou 
zadrženi přímo u hlídaného objektu. Ve zbývajících 
2 případech pachatelé stihli s drobným lupem před 
příjezdem hlídky utéci. PCO zaznamenal celkem 226 
poplachů. Většina z nich byla zapříčiněna technic-
kou závadou na zabezpečovacím zařízení objek-
tu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy. 
K ostatním poplachům na objektech, které nejsou 
napojené na PCO, hlídka vyjížděla ve 132 případech.

Díky novému systému ReDat (systém pro zá-
znam hovorů a quality management) městská po-
licie monitoruje 2 telefonní linky, 1 mobilní linku 
a provoz radiové sítě strážníků. Dále provozuje 4 
přenosné měřiče rychlosti vozidel. Měřiče upo-
zorňují řidiče na překročení rychlosti a zároveň 
zaznamenávají údaje o provozu na měřených ko-
munikacích. Tato data pak slouží jako podklady 
pro úpravu dopravního značení ve městě. 

Čtvrtým rokem využívala MP laserový měřič 
rychlosti vozidel (rychlostní radar). V  Bohumíně 
zaznamenal překročení rychlosti 622 vozidel (432 
udělena bloková pokuta, 190  oznámení přestup-
kové komisi), v  Rychvaldě překročilo rychlost 266  
vozidel (179 pokut, 87 oznámení) a v Dolní Lutyni 
74 vozidel (56 pokut, 18 oznámení). Pro měření 
rychlosti vozidel v Bohumíně určil dopravní in-
spektorát Policie ČR 20 ulic, pro Rychvald 5 ulic 
a Dolní Lutyni 3 ulice.

Přestupková a trestná činnost 
Oproti roku 2013 došlo v Bohumíně k značné-

mu poklesu trestné činnosti, a to ze 756 na 599 

trestných činů s tím, že se objasněnost trestných 
činů zvýšila ze 43,38 % na hodnotu 50,48 %. K po-
klesu trestné činnosti došlo také v Rychvaldě, a to 
ze 196 na 128 trestných činů. Objasněnost trestné 
činnosti v Rychvaldě byla stejná jako v Bohumíně. 

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou 
činnost a při závažnějších majetkových přestup-
cích zadržela městská policie celkem v 99 přípa-
dech 168 podezřelých pachatelů. V 51 případech 
se jednalo o krádeže kovových materiálů a barev-
ných kovů (kabelů). Nejvíce těchto případů bylo 
odhaleno v blízkosti sběren surovin. Za zatajení 
nálezů kovových materiálů (případy neprokázání 
krádeže těchto materiálů) bylo uloženo 36 bloko-
vých pokut. Celkem bylo zkontrolováno více než 
200 podezřelých osob, 1 pohřešovaná osoba byla 
nalezena. Na obvodní oddělení Policie ČR bylo 
předvedeno 23 osob, z toho 6 z nich se vyhýbalo 
nástupu výkonu trestu. Na útěku z dětského dia-
gnostického ústavu bylo zadrženo 32 chovanců. 
V 3 případech strážníci nalezli kradená motorová 
vozidla, která byla následně vrácena majitelům. 
Autoboty byly použity v 211 případech.

Při své činnosti řešila městská policie celkem 
2 486 přestupků, z toho 2 081 blokově. Ostatní 
přestupky byly postoupeny příslušným orgánům. 
Blokové pokuty byly uloženy v celkové výši 757 ti-
síc korun, na místě bylo vybráno 418 tisíc korun. 
Neuhrazené pokuty ve výši 339 tisíc korun byly 
k dalšímu řízení postoupeny finančnímu odboru. 
Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 97 
případech a dále 16 těchto přestupků bylo po-
stoupeno přestupkové komisi. Celkem bylo pře-
stupkové komisi postoupeno 405 přestupků. V 10 
případech městská policie rozhodla o umístění kli-
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enta na protialkoholní záchytné stanici v Karviné 
a zajistila jejich převoz. 

Také v roce 2014 byli strážníci velmi úspěšní 
při odhalování tvůrců černých skládek na katastru 
města. Bylo odhaleno celkem 40 těchto přestupků, 
přičemž 35 případů bylo vyřešeno tak, že přestupci 
skládku uklidili a zaplatili uloženou pokutu (do 1 000 
Kč), 5 závažnějších případů bylo postoupeno odbo-
ru životního prostředí a přestupkové komisi. 

Ve 40 případech strážníci proti výtržníkům po-
užili povolené donucovací prostředky, při nichž 
nebyla žádná osoba zraněna a nikomu nebyla 
způsobena žádná majetková škoda. 

Program prevence kriminality 
V rámci programu prevence kriminality reali-

zovali strážníci v roce 2014 dva projekty. V prvním 
případě šlo o přednášky na základních školách. 
Týkaly se základního právního vědomí žáků (práva 
a povinnosti), dopravní výchovy a základů první po-
moci. Proběhly na všech základních školách v Bo-
humíně, v Rychvaldě a na bohumínském gymná-
ziu. Besed se zúčastnili 2 strážníci, kteří školákům 
mimo jiné předvedli i výstroj a výzbroj.  Ve druhém 
projektu šlo o 7 víkendových pobytů s programem 
pro žáky 7. až 9. tříd na horské chatě Slavíč.

Městská policie se dále podílela na realizaci 4. 
ročníku Prázdninového kolotoče, který zajišťoval 
program pro děti během letních prázdnin. 

Strážníci pokračovali v projektu instalace bez-
pečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů 
seniorů. V roce 2014 namontovali 20 kusů.

Ostatní činnost
V roce 2014 bylo celkem odchyceno a převeze-

no do útulku v Šunychlu 176 psů, z toho na území 
Bohumína bylo odchyceno 117 psů, v Rychvaldě 
36 a v Dolní Lutyni 23. Při kontrolách bylo zjištěno 
60 nepřihlášených psů, jejichž majitelé byli ozná-
meni finančnímu odboru. Uloženo bylo několik 
blokových pokud majitelům nezajištěných psů.

Strážníci zajistili doručení 49 obsílek soudu 
a 22 obsílek MěÚ, které si adresáti nepřevzali kla-
sickým poštovním doručením. Prováděli kontroly 
diskoték se zaměřením na podávání alkoholu mla-
distvým. Při těchto kontrolách zjistili 13 podnapi-
lých mladistvých a nezletilých, ve 2 případech mu-
seli osoby převézt na dětské oddělení nemocnice 
v Karviné. 

V podzimních měsících kontrolovali strážníci  
dodržování nové obecně závazné vyhlášky (OZV)  
zakazující pálení listí a rostlinných zbytků. V blo-
kovém řízení strážníci vyřešili 3 závažnější případy, 
další drobné prohřešky řešili domluvou. Dále stráž-
níci kontrolovali dodržování OZV nařizující zaplach-
tování nákladních vozidel se sypkým materiálem. 
Za porušení této OZV uložili 12 blokových pokut. 
Tato vyhláška byla k 31. 12. 2014 zrušena. 

Srovnání některých statistických ukazatelů v letech 2010 – 2014

Rok Přestupky Blokové pokuty Pokuty v Kč Trestné činy
(Bohumín)

Trestné činy
(Rychvald)

Objasněnost 
tr. činnosti v %

2010 2 305 1 384 375 400 611 138 44,86

2011 3 069 1 973 590 700 740 179 41,56

2012 2 901 1 769 732 600 732 197 42,8

2013 2 489 1 893 1 048 600 756 196 43,38

2014 2 486 2 081 757 200 599 128 50,48

Rok Černé 
skládky

Odchyt psů 
do útulku Hledané osoby Zadržení pachatelé 

trestné činnosti 
Hledaná 
vozidla

Doručené 
písemnosti 

2010 27 80 29 99 7 134

2011 54 85 33 165 7 57

2012 63 81 31 148 5 33

2013 44 83 33 172 7 81

2014 40 117 23 168 3 71
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