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I. ÚVODNÍ SLOVO

Když jsem si pročítal loňskou zprávu, přemýšlel 
jsem, čím byl typický rok 2019, čím se nejvíce odli-
šoval od ostatních. 

Ač i  v  tomto roce se hodně stavělo, zateplovalo, 
opravovaly se chodníky a cesty, kácela stará a sadila 
nová zeleň, pořádalo se mnoho akcí pro veřejnost, 
nezaměstnanost byla stabilně nízká a  vše běželo 
tak jak má, přece jen se několik odlišností či zvlášt-
ností našlo.

Byla dokončena největší investiční akce posledních 
dvou let a  Centrum sociálních služeb mohlo opus-
tit několik starých pracovišť a  nastěhovat se celé 
do jedné, moderně vybavené budovy. 

Po delším jednání se v bytové oblasti uskutečnil zajímavý obchod a město od firmy Residomo 
odkoupilo všechny jejich byty na našem území. 

Po mnoha letech jsme upravovali nájemné, které se zvýšilo na 54 korun za metr čtvereční. V ši-
rokém okolí pořád nebývale nízká cena a není divu, že jsme se setkali s pochopením a na nové 
smlouvy se stály fronty. O uvolněné byty byl obrovský zájem a nabízené nájemné trhalo rekordy. 
Jsme rádi, že o bydlení ve městě je zájem. I proto jsou připravovány další nové byty a parcely pro 
stavbu rodinných domů.

Nejtypičtější pro rok 2019 však byly přípravy velkých akcí, o které si občané řekli ve velké anketě 
před dvěma lety. 

Jde o výsadbu lesoparku Na panském, o stavbu dopravního terminálu u železničního nádraží 
a přípravu lokality Petra Cingra, kde kromě desítek nových parcel vznikne i rozsáhlý prostor pro 
relaxaci a zeleň. 

Nejlepší nakonec - červená cihlová kolonie v Okružní ulici by měla přinést 52 moderních bytů 
a právě v roce 2019 vznikal tento projekt. 

Věřím, že ve zprávě za rok 2020 budu moci zmínit, jak jsme pokročili v realizaci těchto krásných 
projektů. A že budu moci opět napsat, že se hodně stavělo, zateplovalo, sadili jsme nové stro-
my, pořádali hodně kulturních a sportovních akcí a vše běželo jak má…

* I když v době, kdy tato zpráva vychází (duben 2020), je právě vyhlášen v celé zemi nouzový stav, a tak kdoví...

 Petr Vícha
 starosta
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II. PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

LEDEN

• Rok začal bohatou sněhovou nadílkou. BM servis 
měl první dva lednové týdny nonstop pohotovost. 
Technika byla v terénu každý den, někdy i v noci. 
Za  necelých čtrnáct dnů BM servis na  údržbu 
městských komunikací spotřeboval 170 tun soli 
a strusky, tedy více než za celou předchozí zimní 
sezonu.

• Starobohumínský secesní hotel Scholz, pak 
restaurace V  Myslivně, čekal dlouhé dekády, až 
mu někdo vrátí život a  původní krásu. Zhostila 
se toho rodinná firma Sovaski. Během jediného 

roku zrekonstruovala vnější kabát a interiér v přízemí, který slouží stejně jako kdysi podnikání.

• Tradiční manželství je na vzestupu. V Bohumíně stoupl za poslední čtyři roky počet sňatků 
o bezmála šedesát procent. Enormní byl proto zájem i o třetí ročník česko-polského svatební-
ho veletrhu Pod Zeleným dubem. Prezentovaly se na něm čtyři desítky vystavovatelů z obou 
stran hranice.

• Pietní akt u hrobu Klementa Šťastného na novobohumínském hřbitově připomněl sté výročí 
sedmidenní války. Účastníci vzpomínky, kterou organizovala Československá obec legionářská 
ve spolupráci s Ministerstvem obrany, zmínili i další bohumínské oběti sporu o Těšínsko.

ÚNOR

• Městská policie má nově ve výbavě automatický externí defibrilátor. Je součástí výbavy hlíd-
kového vozu, který je prakticky stále v terénu. S pomocí resuscitačního přístroje dokáže za-
chránit život člověku, kterého postihla porucha srdečního rytmu, i naprostý laik.

• Historie bývalé úpravny pitné vody v Ovocné ulici u Kališova jezera se po bezmála šedesáti 
letech uzavřela. Roky chátrající třípodlažní vodárnu z roku 1960 začaly Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava demolovat. Byla v havarijním stavu bez možnosti dalšího využití.

• Dvanáct zahrádkářů z ulice Petra Cingra dostalo výpověď z nájmu kvůli chystanému projektu 
proměny lokality. Ač zde chatky stály třicet let, vždy měly dočasný status. Vzniknou zde zasí-
ťované parcely pro rodinnou výstavbu, komunikace i veřejná prostranství k relaxaci.

• Jarní prázdniny mohly děti trávit v knihovně. V dětském oddělení probíhal tématický týden 
vyrábění, který denně navštěvovalo třicet i čtyřicet školáků. Dalších pětadvacet se v teen zóně 
účastnilo příměstského tábora. Byl »divadelní a výtvarný«.
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BŘEZEN

• Jezdkyně v kostýmech na ořích, živá kapela na povozu. Dále medvědi, bába s nůší, vodník, 
klaun, tambor a stovky dalších alegorických masek. Městem prošel masopustní průvod, jaký 
Bohumín desítky let nezažil. Akci pořádala ZUŠ, zapojily se místní školy a školky.

• Taneční soubor Kates, který funguje pod hlavičkou DDM, oslavil vystoupeními v kině třicet 
let existence. V rámci oslav diváci zhlédli na třicet zbrusu nových choreografií. Na jevišti se 
představilo 92 tanečníků od dvou do třiačtyřiceti let.

• Bochemie modernizovala vstup do  areálu. Novému pojetí musely ustoupit některé prvky 
a objekty. Bourání se dotklo domu na křižovatce, který pamatoval založení firmy. Naposledy 
tady fungoval kulturní sál, jídelna, kantýna a v patře kanceláře. Zmizel také spojovací koridor 
z »lachemácké« éry.

• V  aquacentru už se svlažila bezmála třetina republiky. Jeho turniketem prošel třímiliontý 
návštěvník. Otevření bazénu v lednu 2005 bylo velkou událostí a obliba areálu neklesá. Kaž-
doročně padají návštěvnické rekordy.

• ZŠ ČSA dokončila rekonstrukci dílen a přilehlého kabinetu za 1,7 milionu. Staré a nevyho-
vující prostory prošly stavebními úpravami, dočkaly se nového nábytku, vybavení a  hlavně 
kvalitního nářadí. 

• Ve sportovní hale si daly dostaveníčko mažoretky z Česka, Slovenska a Polska. Třetí ročník 
soutěže Daisy Cup se blýskl pestrými kostýmy, akrobatickými prvky a nápaditými choreogra-
fiemi. Do Bohumína dorazilo osmadvacet týmů čítajících na 650 mažoretek.

DUBEN

• Do města zavítal »legiovlak« - muzeum na kolejích. Unikátní souprava třinácti zrestauro-
vaných a dobově vybavených vagonů nabídla pohled do života legionářů a připomněla boje 
československých legií. Ve vlaku probíhaly bezplatné komentované prohlídky.

• V městském sportcentru Bosporka vyrostla nová lezecká stěna. Má plochu 240 metrů čtve-
rečních a její výstavba přišla na dva miliony. Na stěně si lidé mohou vyzkoušet i slaňování, pro 
malé návštěvníky vznikla ještě dětská výuková stěna. 

• Ultramaratonec Karel Ligocki (62), držitel sedmnácti českých rekordů, se na zimním stadio-
nu  pokusil zdolat vlastní, dva roky starý rekord v rychrobruslení na sto kilometrů. Ty ujel za 4 
hodiny 45 minut a 17 vteřin. Pokoření rekordu mu uteklo jen o několik desetin.

• V Bohumíně vznikl před lety projekt Hodinový vnuk. Středoškoláci a členky klubu seniorů 
navštěvují obyvatele domovů důchodců a tráví s nimi volný čas. Jako symbol mezigeneračního 
propojení zasadili dobrovolníci svůj strom.
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KVĚTEN

• Účast 381 běžců, skvělé výkony i překonání traťových rekordů. Takový byl 23. ročník Běhu uli-
cemi města. Díky přízni běžců si připsal zdolání další historické mety - na trať vyběhl závodník 
s pořadovým číslem 10 000.

• Městská sportovní hala hostila zemské kolo českého tanečního mistrovství. Dorazilo na něj 
více než dva a půl tisíce tanečníků. Postupovou soutěž si nenechaly ujít domácí soubory Ra-
dost & Impuls i Kates.

• Masarykova škola slavila půlkulatiny, vzdělávání se věnuje už 95 let. Žáci i učitelé se zapojili 
do slavnostního průvodu, uspořádali školní akademii v kině, pozvali bývalé zaměstnance i ve-
řejnost na den otevřených dveří.

• Bohumín má nové centrum sociálních služeb pro klienty s  mentálním, sluchovým, těles-
ným nebo kombinovaným postižením. Rekonstrukce třípatrového domu z roku 1907 trvala rok 
a přišla na 36 milionů, většinu pokryla dotace.

• Vydatné lijáky výrazně zvedly hladiny Odry i  Olše. Záplavám zabránilo včasné upouštění 
přehrad, přesto byl vzestup bohumínských řek rychlý a výrazný. Hladina Odry měla 4,72 metru 
a platil zde první stupeň povodňové aktivity (SPA). Olše měla 5,25 metru a druhý stupeň SPA.

ČERVEN

• U Kališova jezera přibyla nová parkovací místa. Placené parkoviště na zelené ploše pro až 
stovku aut. Snahou bylo zabránit dopravnímu kolapsu na příjezdových cestách, které v minu-
losti blokovali nezodpovědní řidiči. 

• Odstartovala vodácká sezona na Odře. S několika novinkami. Město pořídilo starobohumín-
ským hasičům, kteří se starají o provoz půjčovny lodí, nový devítimístný vůz a vozík k trans-
portu plavidel. Vodáci už si také nemuseli chodit pro lodě do přístřešku, hasiči je vozili přímo 
k řece.

• V parku začala demolice bývalého hudebního klubu, který v roce 2014 odkoupilo město. Pro 
objekt se však kvůli nešťastnému umístění, absenci kanalizace a neutěšenému stavu budovy 
nenašlo využití.

• Vrcholem oslav 790. výročí Záblatí byl program, který připravili hasiči, sokolové, Slovan a ko-
mise pro městskou část. Zlatým hřebem byl charitativní fotbalový zápas týmu hvězd s domá-
cími. Na rehabilitaci postižené dívenky se vybralo 150 tisíc.

• Na  poliklinice v  Čáslavské ulici probíhala rekonstrukce osobního výtahu. Starý vykazoval 
řadu poruch, a tak jej za 1,3 milionu nahradila nová lanová zdviž se třemi nástupními stanice-
mi, nosností 1,6 tuny a zdvihem 6,6 metru.
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ČERVENEC

• Klub vojenské historie Bohumín s K3 Bohumín připravili akci »Hrajeme si na vojáky«. Zahr-
novala prohlídku bunkru u transformátoru a program v jeho okolí. Návštěvníci obdrželi »odvo-
dový list« a plnili úkoly na stanovištích.

• Místní spolky už podesáté zabavily děti od  šesti do  patnácti let. Prázdninový kolotoč se 
nesl v duchu komiksových hrdinů. Celý červenec děti trávily na atraktivních místech ve městě, 
v přírodě, u vody a vyjely si i na výlet.

• Gastronomie je v kurzu. Na starobohumínském náměstí vyrostlo pódium s improvizovanou 
kuchyní. Desítky dalších kulinářských stánků našli příchozí na rynku. Konal se zde první festi-
val dobrého jídla.

• V kamenném kině probíhala rekonstrukce, odhlučnění vzduchotechniky. Moderní projektor 
se proto na prázdniny přesunul do letního kina v parku. Promítání pod širým nebem tak na-
bídlo lepší obraz i filmové premiéry.

• Pátý ročník Bohumínského siláka se nekonal v zázemí pořádajícího oddílu silového trojboje 
TJ Viktorie Bohumín, ale u bývalého kina v Pudlově. Jako vždy ovšem nabídl netradiční disciplí-
ny, zvedání auta, betonových koulí nebo převracení pneumatik.

• Oslavy 790 let městské části Vrbice vyvrcholily soutěží hasičů a zahradní slavností. O skvělé 
výkony nejlepších požárnických týmů nejen ze severní Moravy a Slezska nebyla nouze.

SRPEN

• V  Hobbyparku se podruhé konal sraz auto a  moto veteránů spojený se soutěží elegance 
– memoriálem Jiřího Vaňka. Dorazilo 125 nablýskaných krasavců, které si přišlo prohlédnout 
devatenáct set návštěvníků.

• Střechu staré budovy skřečoňské školy zachvátil požár. Plameny dostalo pod kontrolu šest 
jednotek hasičů. Živel napáchal škody za minimálně pět milionů. Po odstraňování následků 
město okamžitě zahájilo rekonstrukci.

• Prázdniny každoročně patří modernizacím škol. Do bohumínských šlo rekordních dvaadvacet 
milionů. Vznikly nové dílny, interaktivní učebny, rekonstrukcí prošla hřiště, tělocvičny, kuchyně 
a dílčími opravami školní budovy.

• Zbrusu nový altán, který vyrostl v hasičské zahradě v Šunychlu, zažil velký křest. Areál hostil 
čtvrtý ročník Gulášfestu. Vařečky se chopilo čtrnáct soutěžních družstev a  branou zahrady 
prošlo na šestnáct set strávníků.



7

B O H U M Í N  2 0 1 9

ZÁŘÍ

• Bobeš oslavil 20. narozeniny. Jeho pilíři jsou tři sekce. Rodinné centrum, mikrojesle a ná-
hradní rodinná péče, v  rámci které centrum doprovází asi pětačtyřicet pěstounských rodin. 
V jednotlivých sekcích pak poskytuje na dvacet aktivit.

• Poprvé se vydalo do škol v Bohumíně 170 prvňáčků a základky otevřely sedm prvních tříd. 
V nich je slavnostně uvítali pedagogové i zástupci města. Premiéru si odbyla i přípravná třída 
s patnácti dětmi, které mají odklad školní docházky.

• Město navštívila hokejové legenda a jeden z nejlepších hráčů historie Jaromír Jágr. Do Bohu-
mína zavítal v rámci propagace nového kotle na kusové dřevo z dílny Viadrusu. Slavný hokeji-
sta kotel pokřtil a zhostil se jeho prvního zapálení.

• Milovníci mašinek si nenechali ujít devátý regionální Den železnice. Mohli se svézt histo-
rickými vlaky taženými parmími lokomotivami. Další skvosty pak staticky pózovaly v  depu 
kolejových vozidel.

ŘÍJEN

• Už podesáté se Bohumín radoval z  dvojitých vavřínů v  celorepublikové Plavecké soutěži 
měst. Do aquacentra si přišlo zaplavat 1 072 lidí, tedy opět nejvíce účastníků v Česku. Prven-
ství obhájili Bohumínští i za plavecké výkony v bazénu.

• U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se v sále Pod Zeleným duben sešli zástupci orga-
nizací, které sdružují aktivní důchodce. Setkání hostil Bohumín, který zároveň získal ocenění. 
Ve své kategorii je nejpřívětivějším městem k lidem v postproduktivním věku v kraji.

• Bohumín má sedmnáctý zápis v České knize rekordů. Postarali se o něj návštěvníci Hallo-
weenu v maskách, kteří utvořili průvod dlouhý 480 metrů. Maskovaný špalír tvořilo 768 lidí. 
Účastníci si dále užili soutěže, tvůrčí dílny a kulturní program v Hobbyparku.

• Důchodci mají k dispozici novou službu »senior rikša«. Tříkolku s elektropohonem provozuje 
centrum sociálních služeb. Starší a méně pohyblivé zájemce mohou vzít na projížďku jejich 
příbuzní nebo dobrovolníci.

LISTOPAD

• Zatímco zůstala 6. listopadu většina škol zavřená, neboť se aktivní učitelé připojili k odbo-
rové stávce, ti penzionovaní byli naopak aktivní velmi. Sešli se v sále Pod Zeleným dubem 
na tradičním oceňování jubilantů, kteří zasvětili svůj profesní život školství.

• Zateplení a modernizací se dočkaly další městské domy. Obnovou za 44 milionů prošlo sedm 
cihláků v Jateční ulici a podlouhlý dům s deseti vchody v Janáčkově ulici za parkem.
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• V nemocničním pavilonu »D« začal fungovat nový počítačový tomograf. »Cétéčko« umožní 
rychlou a přesnou diagnostiku akutních i chronických onemocnění. Nemocnice za něj zaplatila 
necelých pět milionů, dalších 3,5 milionu vložilo město do stavebních úprav.

• Hasičský potěr z celého Karvinska zaplnil sportovní halu. Konal se tady už pátý ročník soutě-
že v požárním sportu »Hala Bohumín«. Do bojů se zapojilo 170 mladých závodníků. Na přípravě 
pohárové soutěže se podílely všechny jednotky bohumínského okrsku.

PROSINEC

• Starobohumínské náměstí zdobil darovaný, 45letý smrk, který původně vážil dvě tuny a mě-
řil deset metrů. Přestože byl kvůli bezpečnosti zkrácen, nestačilo to. Silný vítr jej před Vánoci 
zlomil a padající strom poškodil dvě lampy.

• Město se premiérově připojilo k celostátnímu projektu Česko zpívá koledy, kdy se ve stej-
ný den a hodinu rozezní klasické lidové písně na veřejných prostranstvích. Koledy přednesly 
na náměstí T. G. Masaryka školní pěvecké sbory z Bohumína a Dolní Lutyně.

• Klub vojenské historie Bohumín vůbec poprvé zpřístupnil před svátky bunkr MO-S5 Na Trati. 
Členové spolku zájemcům ukázali, jak osádka pevnosti trávila v objektu před více než osmde-
sáti lety Vánoce.
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III. PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA

 Rada města (7 členů)

 starosta  Ing. Petr Vícha  
 místostarostové Ing. Lumír Macura 
    Igor Bruzl 
 radní   Ing. Aleš Drobek
    Mgr. Adrian Kuder
    Mgr. Věra Palková 
    Ing. Yvona Placzková

 Zastupitelstvo města (23 členů)

 Mgr. Andrea Babišová    (ANO)
 MUDr. Vojtěch Balcárek  (ČSSD)
 Vilém Bannert                            (ČSSD)
 Igor Bruzl                                (ČSSD)
 Adam Csakvary   (ČSSD)
 Ing. Aleš Drobek   (ČSSD)
 Bc. Daniel Galuszka   (Piráti)
 Mgr. Petra Kalichová   (ČSSD)
 Jaroslav Kalous    (ČSSD)
 Ing. Jiří Knot *    (ČSSD)
 Mgr. Adrian Kuder        (ČSSD)
 Jiří Kuldánek    (ANO)
 Ing. Lumír Macura *    (ČSSD)
 Mgr. David Maryška       (ODS)
 MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (ČSSD) 
 Mgr. Věra Palková        (ČSSD)
 Ing. Yvona Placzková   (ČSSD)
 Kamila Smigová        (ČSSD)
 Dušan Socha    (ČSSD)
 Mgr. Jaroslav Thér   (ANO)
 Vilma Valentová *   (ANO)
 Ing. Petr Vícha     (ČSSD)
 Mgr. Antonie Walterová  (KSČM)

 * nestraník (v závorce uveden název volební strany, za kterou člen zastupitelstva kandidoval)
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 Předsedové výborů městského zastupitelstva 

 Finanční výbor     Ing. Jiří Knot

 Kontrolní výbor     Mgr. David Maryška

 Předsedové komisí rady města

 Komise pro výchovu a vzdělávání          Vilma Valentová 

 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 a dopravu  Ing. Patrik Babiš 

 Komise pro občanské záležitosti  Vilém Bannert 

 Komise pro cyklodopravu     Ing. Januš Fedák

 Komise pro krizové řízení   Václav Ferfecki

 Předsedové komisí pro městské části 

 Starý Bohumín     Zbyněk Krůl

 Skřečoň     Petr Kadlec

 Záblatí      Veronika Sochová

 Pudlov      Josef Urbančík

 Vrbice      Ing. Blanka Ryšavá

 Šunychl     Ing. Eva Rozsypalová
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 Městský úřad Bohumín
 Tajemnice      Ing. Dagmar Fialová

 Vedoucí odborů 
 dopravy      Bc. Pavel Vavrečka 

 finanční      Ing. Eva Giecková 

 majetkový      Ing. Eva Drdová (do 31. 7.) 

       Mgr. Ing. Jan Przeczek (od 1. 9.)

 správy domů (zřízen od 1. 8.)    Ing. Eva Drdová (od 1. 8.) 

 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. Svatopluk Němeček, MBA,
       předseda představenstva 

 BM servis, a. s.     Ing. Marek Pieklo, MBA,

       předseda představenstva

 BOSPOR, spol. s r. o.    Ing. Marek Pieklo, MBA, jednatel

       Ing. Jan Resler, jednatel (od 1. 8. druhý jednatel)

 Příspěvkové organizace města

 K3 Bohumín    Mgr. Karel Balcar

 Centrum sociálních služeb Bohumín Bc. Anna Oršulíková (do 31. 8.)

      Ing. Petra Chalupová (od 1. 9.)

 Dům dětí a mládeže Fontána  Mgr. Ondřej Veselý
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 Termíny zasedání rady města (do ustavujícího zasedání)

 14. ledna, 4. února, 18. února, 11. března, 1. dubna, 15. dubna, 17. dubna, 13. května, 27. května, 
 3. června, 10. června, 24. června, 8. července, 29. července, 12. srpna, 2. září, 14. října, 
 4. listopadu, 2. prosince, 16. prosince

 Termíny zasedání zastupitelstva města (do komunálních voleb)

 18. února, 8. dubna, 10. června, 9. září, 11. listopadu, 9. prosince
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IV. OSOBNOSTI MĚSTA

Ocenění dobrovolných dárců krve

7. března 2019
Nositelé Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského 
(40 bezplatných odběrů)
Adamik Pavel, Audy Stanislav, Barbušová Vladimíra, 
Doležal Bronislav, Hubený Roman, Jaroch Miroslav, 
Juřica Lukáš, Kalousová Martina, Kaulová Kateřina, 
Kolebač David, Kysela Martin, Masný David, Mucek 
Daniel, Prokešová Radka, Radiňák Libor, Skalková 
Leona, Šostý Tomáš, Urbanczik Aleš, Vatter Vladislav

Nositelé Zlatého kříže ČČK III. třídy (80 bezplatných odběrů)
Harvot Jiří, Herman Tomáš, Hubl Miroslav, Kameník Petr, Kokta Miroslav, Krnáčová Alice, Štefanec 
Libor, Štěpánek Michal, Štěpánová Lucie, Tomáš Martin, Vicen Jan

Nositelé Zlatého kříže ČČK II. třídy (120 bezplatných odběrů)
Blažek Roman, Koch Martin, Prokeš Jiří, Sebera Libor

Nositelé Zlatého kříže ČČK I. třídy (160 bezplatných odběrů)
Pawlus František, Reichel Pavel

Plaketa Dar krve - dar života (250 bezplatných odběrů)
Absolon Tomáš, Dragev Gergi Dimitrov, Porwolik Roman, Šalbutová Marta, Vraštil Josef

Nejlepší studenti maturitních ročníků
30. května 2019
Gymnázium Fr. Živného - Czolková Adéla, Exnerová Klára, Gajdoš Marek, Hollá Petra, Kadlecová 
Petra, Kozubek Jakub, Riebauerová Elizabeth

13. června 2019
Střední škola Bohumín - Čonková Tereza, Korhelová Magdaléna, Paldusová Soňa, Rusková Tereza
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Nejlepší žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku
20. června 2019
Gymnázium Fr. Živného – Kachlová Veronika, Táborská Eliška
Masarykova ZŠ – Durčák Filip, Gospošová Aneta, Orlík Lukáš, Slanina Filip
ZŠ Skřečoň – Blokschová Hana, Doležal Andreas
ZŠ na tř. Dr. E. Beneše – Baščáková Viktoria, Mrázková Tereza
ZŠ Čs. armády – Butora Petr, Kohan Adam, Koktová Kateřina, Wróblová Taťána

Bohumínský Amos
8. dubna 2019
Bohumínským Amosem roku 2019 se stala pedagožka Věra Palková z Bohumína. Radní jí udělili 
ocenění za celoživotní přínos v oblasti školství nejen v Bohumíně, ale také v Moravskoslezském 
kraji. Součástí letošního vyhlašování Bohumínského Amose bylo filmové představení pro 
pracovníky škol. Více než 800 pedagogů, provozních zaměstnanců, kuchařů i  školníků si jako 
dárek ke Dni učitelů vychutnalo nový český film Ženy v běhu od režiséra i scénáristy v jedné osobě 
Martina Horského.

Talent roku
25. listopadu 2019

Družstva – vědomostní, umělecké, sportovní úspěchy

Babisz Jakub, Babicz Karel, Balcárek Vojtěch, Bartal David, Bašanda Matěj, Beranová Veronika, 
Brak Patrik, Buriánová Emílie, Bystroň Patrik, Czyž Josef, Daniš Václav, Doležalová Sabina Edita, 
Fluder Antonín, Frycz Martin, Gnida Adam, Gryc Jakub, Gryc Matěj, Hanusek Martin, Honkyšová 
Alice,Janus Daniel, Kastl Dominik, Kastl Ondřej, Klosinská Adéla, Kohan Adam, Kohutek Ondřej, 
Koláček Rostislav, Kozubek Jakub, Křápek Jan, Kubinski Viktor, Kubla Ondřej, Kysel Matyáš, Lukša 
Ondřej, Madecki Gabriel, Man Matyáš, Maňas Tomáš, Matuška Tomáš, Molinková Veronika, Morská 
Adéla, Mucková Adéla, Nevřala Patrik, Nováková Klára, Pudich Jiří, Randuch Dominik, Rek David, 
Sajko Rostislav, Sikorová Markéta, Skala Daniel, Sklarčíková Tereza, Skulinová Sára, Skupienová 
Zuzana, Sochor Matyáš, Spiwoková Tereza, Světlíková Klára, Štaflová Nikola, Tomáš Vojtěch, 
Vykydalová Eliška, Wachtarczyk Anna, Záškolný Vojtěch

Jednotlivci - vědomostní, umělecké, sportovní úspěchy

Agel Daniel, Blachová Kristýna, Bohm Vojtěch, Czerná Andrea, Czolko Daniel, Dokoupilová Anna 
Marie, Drobňak Samuel, Dubská Eliška, Ferfecká Johana, Galočová Pavla, Giecková Anna, Granicová 
Elen, Hanuliak Josef, Hoai Thúy Trinh, Hubscher Samuel, Jeleň Daniel, Kachlová Veronika, Kaňoková 
Viktorie, Kiška Ondřej, Kohanová Anna, Končítek Kryštof, Koškovský Adam, Kubík Vojtěch, 
Liberdová Lucie, Lindner Ondřej, Lisztwanová Jana, Mařádek Lukáš, Nadažy Jakub, Nešporek 
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Viktor, Nevoral Rostislav, Opartyová Anna, Podgorný Dominik, Pohlová Barbora, Sedmidubský 
Jiří, Semančík Jirka, Semančíková Eliška, Smolík Filip, Šindelka Ondřej, Táborská Eliška, Vašíčková 
Natálie, Wąs Miroslav, Wąs Stanislav, Weberová Eliška, Zajíček Jaromír, Zámečníková Natálie

Ocenění pedagogové, připravující talentované žáky

PaedDr. Dombrovský Ivo, Drápal Karel, Mgr. Hrbáčová, Ludmila, Mgr. Janská Michaela, Mgr. Jeřábek 
Vladimír, Mgr.  Josiek Jan, Mgr.  Kelnarová Lenka, Mgr.  Kostík Vjačeslav, Bc.  Kračmar Michal, 
Mgr.  Linnertová Alena, Mgr.  Moškořová Jana, PaedDr.  Mžiková Eva, Mgr.  Mžiková Markéta, 
Mgr. Niedermeier Jelínková Gabriela, Mgr. Nováková Jana, Mgr. Pagáčová Veronika, Mgr. Paličková 
Božena, Mgr. Pastuchová Jana, Ryšková Bena Lucie, Mgr. Semančíková Lucie, Mgr. Skalík Albín, 
Mgr. Staniek Jakub, Mgr. Sternadlová Zuzana, Mgr. Strýčková Lenka, Mgr. Suchánková Marcela, 
Mgr.  Šaterová Olga, Mgr.  Valuštíková Pavla, Viceníková Bronislava, Mgr.  Vlasáková Šárka, 
Mgr. Wodecki René, Mgr. Wrožynová Vlasta 
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V. VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Přenos informací od  radnice k  veřejnosti byl rea-
lizován v  několika rovinách. Prostřednictvím Te-
levizního informačního kanálu, regionálních i  ce-
lostátních médií, internetových stránek města, 
městských novin OKO, elektronické služby E-info 
či sociálních sítí Facebook a Instagram. Naopak in-
formace od  veřejnosti radnice čerpala především 
prostřednictvím osobních setkání s  různými sku-
pinami obyvatel.

Elektronická služba E-info
Elektronická služba E-info, kterou provozuje město 
Bohumín od března roku 2002, rozesílala zájemcům aktuální informace z Bohumína do jejich mo-
bilního telefonu nebo do e-mailové poštovní schránky. Služba byla i nadále bezplatná a využívalo ji  
2 871 lidí. Na mobilní telefon odebíralo zprávy 1 902 lidí. Věkový průměr uživatelů E-infa byl 46 let. 

Facebook 
Město Bohumín si v roce 2010 zřídilo svůj profil na sociální síti Facebook. Na konci roku měl Face-
book přes 5 900 fanoušků, což představuje meziroční nárůst příznivců zhruba o 600 fanoušků. In-
formace se na Facebooku několikrát denně aktualizovaly a z velké části čerpaly z novinek na webu 
města, videoreportáží TIKu a městského fotoarchivu. 

Instagram
Město si v roce 2017 zřídilo oficiální účet na sociální síti Instagram. Zveřejňuje zde fotky a videa 
z kulturních a sportovních  a dalších akcí, dále stylizované fotky města s cílem zvýšit kredit města 
zejména u mladší generace, která síť užívá. Účet jde najít pod názvem „mestobohumin“. Městské-
mu profilu se velmi dařilo, na konci roku měl téměř 700 fanoušků, což představuje skokový nárůst 
oproti předchozímu roku provozu o zhruba 350 fanoušků, tedy o 100 %.

Hitrádio Orion
Radnice pokračovala v reklamní kampani na vlnách Hitrádia Orion, a to v rámci programu be IN Radio 
Program. V průběhu roku se odvysílaly reklamní spoty, které propagovaly například pivní slavnos-
ti, naučnou stezku po stavbách z červených cihel a zejména v posledním kvartále byla odvysílána 
prodloužená kampaň na zajištění nového zubního lékaře ve městě. Na základě školení pracovníků 
a nových trendů v rádiových kampaních se změnila podoba spotů, byly natáčeny jako vtipné rozho-
vory dvou osob s následným rozuzlením a vysvětlením tématu či pozvánky třetí osobou.



17

B O H U M Í N  2 0 1 9

Radio Čas a Čas Rock
Obě stanice vysílaly celoročně bohumínské image spoty, tj. krátké desetivteřinové upoutávky, kte-
ré měly za cíl zlepšit obraz města. Nazvučily je v TV Marko děti z dramatického kroužku pod vede-
ním Lucie Semančíkové. Spoty propagovaly bydlení v Bohumíně, jeho turistické atrakce, možnosti 
kulturního a sportovního vyžití. 

Hromadné sdělovací prostředky
Už druhým rokem fungoval nový systém monitoringu tisku, nově se začaly sledovat i online články 
zveřejněné na internetu a také zmínky o Bohumínu v rádiích a televizích. Monitoring ukázal za celý 
rok 4 268 online článků na internetu a 2 742 článků v tištěných médiích. Monitoring pracoval na zá-
kladě vyhledávání klíčových slov, obsahoval tedy i sportovní výsledky, specificky oborově zaměřené 
články apod. V průměru se tedy na internetu i v tištěných médiích objevilo 20 článků týkajících se 
Bohumína denně. K tomu monitoring zaznamenal 337 zmínek o Bohumínu v televizním a rozhlaso-
vém vysílání.

Internetové stránky
Město je provozuje na adrese www.mesto-bohumin.cz již od roku 1997. Darem získalo internetovou 
doménu www.bohumin.cz od bohumínského rodáka Jana Kanclirze, žijícího ve Spojených státech 
amerických. Při zadání této adresy je uživatel přesměrován na stránky města. Oficiální web města 
denně navštívilo průměrně 2 400 uživatelů. Uživatelům se na webu zobrazují komplexní informace 
včetně novinek, aktualit, virtuálních prohlídek, databází, licitací bytů, formulářů, návodů na řešení 
nejrůznějších situací, kontaktů a registrů. Občané mohli využívat i online rezervační systém agend 
– nejčastěji jej využili u dokladů a registru vozidel. 

Internetová rubrika Ptejte se
Už sedmnáctým rokem radnice jejím prostřednictvím odpovídala na dotazy svých občanů, během 
roku přišlo do rubriky 71 dotazů. Týkaly se nejčastěji dopravy, zeleně, oprav bytových domů či pláno-
vaných investicí. Počet dotazů zasílaných do rubriky v posledních letech mírně klesá, je to pravdě-
podobně dáno i tím, že řadu dotazů zasílají tazatelé prostřednictvím zpráv sociální sítě Facebook. 

Městské noviny Oko
Čtrnáctideník Oko vydávalo město už 29. rokem. Noviny byly celobarevné, měly 16 stran a formát B4. 
Čtenáři je mohli získat zdarma ve volně přístupných stojanech, případně na prodejních pultech na 33 mís-
tech v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni. Oko přinášelo občanům informace o nejnovějších událostech 
ve městě a zpravodajství z  radnice, nechyběly rozhovory se zajímavými lidmi z Bohumínska. Městské 
noviny zprostředkovaly také informace ze společenského, kulturního, sportovního i  politického života 
všech Bohumíňáků. Opět daly prostor příspěvkům dopisovatelů z  řad čtenářů, občanských organizací, 
politických stran zastoupených v zastupitelstvu města i z velkých bohumínských podniků. Využívali je 
i inzerenti. Volební strany zastoupené v zastupitelstvu města měly právo na bezplatné publikování svých 
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příspěvků, a to šestkrát ročně v rozsahu 1/3 novinové strany. Tuto možnost ale využil ve dvou číslech 
pouze jeden politický subjekt. Dvacátý devátý ročník měl 23 čísel, náklad jednoho čísla Oka byl nejprve 
5 100 výtisků, pro velký zájem došlo od listopadu k navýšení na 6 000 výtisků. Grafické úpravy se na rozdíl 
od předchozích let, kdy grafiku zpracovávala Miroslava Hrbáčová z firmy INRET, ujal Aleš Nowák z firmy 
EDUCA 24. Miroslava Hrbáčová ukončila ke konci roku 2018 činnost své firmy a odešla do důchodu.

Stížnosti a petice
Město obdrželo 26 písemných stížností a 4 petice. První petice se týkala pokácení ovocných stro-
mů v Okružní ulici před domem č. p. 1068, druhá požadovala neomezování práv sousedů z důvodu 
chovu zvířat na zahradě domu v ulici Na Chalupách v Pudlově, třetí poukazovala na rušení nočního 
klidu na náměstí Budoucnosti a čtvrtá požadovala odstranění dopravní značky zákaz vjezdu všech 
vozidel v ulici Na Koutě ve Starém Bohumíně v úseku od Sokolovské po Slezskou ulici.
V  písemných stížnostech si lidé nejvíce stěžovali na  nevyhovující stav pořádku a  klidu či úpravy 
ve městě (8x), sousedské spory a jiné nevhodné chování osob (7x), dále na chování úředníků a úřední 
postup (6x), stav zdravotnictví (2x), na stav životního prostředí (2x) a na městskou policii (1x).
Kromě písemných stížností a petic zaznamenal právní odbor bohumínské radnice dalších 12 ústních stíž-
ností. Šestkrát si lidé stěžovali na hlučné chování nájemníků, třikrát na vulgární chování osob.  V ostat-
ních případech se řešilo vyhazování odpadků z balkónu a nevhodné chování občanů na veřejnosti.

Přehled stížností a petic 2015 2016 2017 2018 2019
Došlá podání 25 42 38 24 30
Stížnosti 21 38 37 23 26
Petice 4 4 1 1 4

Televizní informační kanál (TIK) Bohumín
Reflektoval aktuální dění ve městě, představoval osobnosti, příběhy, nezapomínal ani na kulturu, 
sport a volný čas. Každý týden divákům nabídl v průměru 15 nových reportáží a k tomu pravidelné 
profilové rozhovory, soutěžní magazín a přímé přenosy. TIK vysílal 24 hodin denně v sítích kabelo-
vých operátorů a vybrané pořady také terestricky v DVB-T a od podzimu DVB-T2. Držitelem licence 
pro vysílání stanice TIK bylo videostudio Spáčil-TV-Marko, generálním partnerem stanice město 
Bohumín. Pořady TIK Bohumín začínaly každou sudou hodinu v síti kabelových operátorů Nej.CZ, 
PODA a  JaryNET. Vybraní operátoři program vysílali v  HD rozlišení. Premiéra nového bloku byla 
tradičně v sobotu. Devátým rokem si mohli lidé nejen v Bohumíně naladit zprávy Televizního infor-
mačního kanálu na stanici LTV Plus, která vysílala na 59. kanálu DVB-T a od podzimu nově na 31. 
kanálu DVB-T2. Bohumín vysílal na stanici LTV Plus pravidelně od 4, 10, 16 a 22 hodin a v mimo-
řádných vstupech také od 1:30, 7:30, 13:30, 19:30 hod. Kompletní videoarchiv pořadů TIK Bohumín 
najdou zájemci na webu www.mesto-bohumin.cz/videoarchiv a jednotlivé reportáže taky na soci-
álním profilu bohumínské televize a městském Facebooku. 
TIK vyrobil 782 reportážních příspěvků s celkovou délkou 1 527 premiérových minut. Průměrná délka jed-
noho zpravodajského bloku byla 29,5 minuty. Pořad Bohumínské zpravodajství TIK uvádí jako týdeník.
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Talkshow Host Studia B nabídla 20 profilových rozhovorů, zavítali sem profesionální šéfkuchaři, his-
torici, cestovatelé, autoři zajímavých výstav a nových knih, moderátor Zelené vlny Českého rozhlasu 
nebo bývalá zdravotní sestra, která se věnuje osvětě spojené s rakovinou prsu.  Sérií s 11 díly pokra-
čoval soutěžní magazín Kdo ví, odpoví. K přímým přenosům patřil diskusní pořad Ptejte se (1 vydání), 
přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města (6 vydání) a z Běhu ulicemi města (1 přenos). Přímé 
přenosy televize vysílá v síti kabelových operátorů a také je streamuje na internetu. 
Televize oslavila 20. výročí existence, Televizní informační kanál Bohumín vysílá od 10. srpna 1999. 
Kulatiny si TIK připomínal v průběhu celého roku na televizní obrazovce grafikou, speciálními pro-
jekty, výběrem z archivu, rozhovory s bývalými tvářemi stanice a v závěru roku představil nové logo. 
Do vysílání televize zařadila taky množství doplňkových pořadů, včetně spotů k třídění odpadu, 
bezpečnosti na silnicích a ochraně zvířat. 

Přehled reportáží TIK Bohumín
Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Počet reportáží 740 775 771 777 782

Tisková mluvčí
Tiskových zpráv z radnice do redakcí celostátních i regionálních novin, rádií, televizí i internetových 
serverů rozeslala tisková mluvčí 135. Písemně zodpověděla 43 dotazů novinářů z regionálního či ce-
lostátního tisku. V tomto počtu však nejsou zahrnuty telefonické odpovědi. Kromě písemných tis-
kových zpráv z města mluvčí pořizuje a odesílá do rádií a televizí také krátké zvukové nahrávky k ak-
tuálním tématům ve městě. Ty pak používala rádia pro své rozhlasové zpravodajství. Tiskové zprávy 
a dotazy novinářů zveřejňovala mluvčí ve speciálních rubrikách na internetových stránkách města.

Video kanál YouTube   
Město má svůj video kanál také na YouTube, a to na adrese www.youtube.com/MestoBohumin. 
Na konci roku odebíralo jeho prostřednictvím reportáže TIK Bohumín zhruba 23 tisíc lidí. 

Setkání vedení města s obyvateli městských částí
Uskutečnilo se další tradiční setkání vedení města s lidmi z městských částí. Tentokrát se s obyvateli 
Starého Bohumína, Šunychlu, Vrbice, Pudlova, Záblatí a Skřečoně debatovalo v termínu od 8. do 10. 
října. Smyslem bylo předat lidem novinky z dění ve městě a vyslechnout si jejich připomínky a náměty. 
Tato forma setkání funguje v Bohumíně už od roku 1995 vyjma let, kdy jsou komunální volby. Stejně 
jako v uplynulých letech se za občany vypravil starosta Petr Vícha, místostarostové Lumír Macura 
a Igor Bruzl, zástupci městské policie a radnice. Setkání s občany odstartovala v městské části Šu-
nychl v restauraci Zlatý jelen. Odtud se pak městská delegace přesunula do základní školy ve Starém 
Bohumíně, následovala diskuze v Pudlově v restauraci U Studny, setkání v hasičárně ve Vrbici, ve skře-
čoňské škole a závěrečné setkání se uskutečnilo v Záblatí ve zdejší sokolovně. V městských částech se 
hovořilo o budoucích velkých investičních akcích, například o dopravním terminále u vlakového nádra-
ží, o lesoparku Na Panském, nových možnostech bydlení nebo o okruhu pro cyklisty a in-line bruslaře 
kolem Vrbického jezera. Nechyběly ani informace o kotlíkových dotacích a půjčkách. 
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VI. OBYVATELSTVO MĚSTA 

Počet obyvatel

OBYVATELSTVO 
MĚSTSKÁ ČÁST

2015 2016 2017

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

Nový Bohumín 6 809 6 830 13 639 6 697 6 693 13 390 6 594 6 583 13 177

Starý Bohumín 649 739 1 388 633 736 1 369 640 735 1 375

Skřečoň 1 258 1 290 2 548 1 261 1 314 2 575 1 261 1 309 2 570

Záblatí 1 101 1 075 2 176 1 116 1 065 2 181 1 104 1 054 2 158

Pudlov 572 568 1 140 546 548 1 094 533 539 1 072

Vrbice 212 236 448 222 248 470 225 247 472

Šunychl 288 264 552 286 268 554 282 269 551

Celkem 10 889 11 002 21 891 10 761 10 872 21 633 10 639 10 736 21 375

OBYVATELSTVO 
MĚSTSKÁ ČÁST

2018 2019

muži ženy celkem muži ženy celkem

Nový Bohumín 6 552 6 613 13 165 6 440 6 497 12 937

Starý Bohumín 644 724 1 368 642 736 1 378

Skřečoň 1 277 1 320 2 597 1 295 1 324 2 619

Záblatí 1 103 1 046 2 149 1 100 1 052 2 152

Pudlov 502 525 1027 501 519 1 020

Vrbice 227 247 474 231 258 489

Šunychl 283 274 557 290 277 567

Celkem 10 588 10 749 21 337 10 499 10 663 21 162

Struktura obyvatel

OBČANÉ narození úmrtí

2015 197 258

2016 187 239

2017 198 251

2018 195 262

2019 161 226



21

B O H U M Í N  2 0 1 9

Migrace
OBČANÉ přihlášení do města odhlášení z města stěhování na území města

2015 321 502 965
2016 343 549 926
2017 325 530 882
2018 388 359 812
2019 385 495 785

Obyvatelstvo podle věkových skupin
OBČANÉ 0–6 let 7–15 let 16–18 let 19–60 let nad 60 let celkem

2015 1 466 1 891 637 12 796 5 101 21 891
2016 1 406 1 916 614 12 475 5 222 21 633
2017 1 345 1 929 570 12 222 5 309 21 375
2018 1 344 1 935 571 12 105 5 382 21 337
2019 1 308 1 939 565 11 906 5 444 21 162

Změny ve velikosti populace

rok narození úmrtí
přirozený 
přírůstek

stěhování 
do města

stěhování 
z města

migrační 
saldo

celkový 
přírůstek

2015 197 258 -61 321 502 -181 -242
2016 187 239 -52 343 549 -206 -258
2017 198 251 -53 325 530 -205 -258
2018 195 262 -67 388 359 +29 -38
2019 161 226 -65 385 495 -110 -175

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 cizinců 
na území města Bohumína. V následující tabulce je uveden vývoj počtu cizinců. 

Vývoj počtu cizinců
rok muži ženy celkem

2015 197 162 359
2016 198 167 365
2017 201 173 374
2018 215 178 393
2019 217 178 395
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VII. ROZVOJ MĚSTA VE FAKTECH A ČÍSLECH

VII.1  HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Zastupitelstvo města schválilo 12. listopadu 2018 rozpočet města pro rok 2019. V průběhu roku 
pak schválilo úpravy rozpočtu z důvodu navyšování příjmové i výdajové části rozpočtu a vzalo 
na vědomí zprávy o průběžném hodnocení výsledku hospodaření města. V souladu se zákony 
č. 128/2000 Sb., o  obcích a  č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
předalo město výsledky svého hospodaření za rok 2019 k přezkoumání odborné auditorské fir-
mě. Účetní závěrka ve všech ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, zdroje krytí stálých 
a oběžných aktiv a finanční situaci města k 31. prosinci 2019.

V  průběhu roku došlo na  základě rozpočtových opatření, schválených radou města a  zastupitel-
stvem města, k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 26,5 procenta. Objemově nejvýznam-
nější vliv na  výši upraveného rozpočtu mělo zapojení vlastních zdrojů ze zůstatků minulých let. 
V souvislosti s těmito zdroji došlo k navýšení běžných výdajů a investic. 

Vývoj příjmů a výdajů města v roce 2019 (v tis. Kč)
Příjmy 2017 2018 2019 Výdaje 2017 2018 2019

daňové 310 021 337 131 353 667
neinvestiční 419 840 498 231 519 306

nedaňové 327 509 330 485 351 701

kapitálové 7 625 11 583 5 873 příspěvky 111 111 125 435 146 355

Vlastní příjmy 645 155 679 199 711 241 Neinvestiční
celkem 530 951 623 666 665 661

dotace 69 651 92 869 126 292 kapitálové 179 086 179 553 176 348

Celkem 
po konsolidaci 714 806 772 068 837 533 Celkem 

po konsolidaci 710 037 803 219 842 009

Financování 
přebytky 

SF 
úvěry 

OP k DPH

20 504
20 222

19
0

263

56 464
6 818

11
50 000

-365

36 517
6 255

30
30 000

232

Financování 
splátky 

jistin
25 273 25 313 32 041

Úhrnem 735 310 828 532 874 050 Úhrnem 735 310 828 532 874 050

Pozn.: Záporná částka ve financování představuje úsporu vlastních finančních prostředků. 
Zkratky: SF – sociální fond, OP – opravné položky, DPH – daň z přidané hodnoty
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Příjmová část rozpočtu 

Příjmy vybrané v daném roce byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu 730 milionů korun. 
V upraveném rozpočtu k  31. prosinci 2019 dosáhly výše 831 milionů korun. Ve skutečnosti příjmy 
daného roku dosáhly 838 milionů korun. Tato příjmová část rozpočtu byla plněna na 100,8 procenta. 
Samostatně jsou hodnoceny další zdroje v rozpočtu města určené na financování výdajů, jde o zdro-
je v  rámci financování. Nedočerpáno zůstalo celkem 77 milionů korun. Jde o částku, která zůstala 
na rozpočtových účtech města k 31. 12. 2019.

Vývoj příjmové části rozpočtu  (v tis. Kč)
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Přijaté investiční dotace se plně vyčerpaly na daný účel. Město je obdrželo například na rekonstrukci 
objektu Masarykova č. p. 365 (26,3 milionu korun), na cyklostezku Na Panském (11,4 milionu korun), 
na  chodník Bezručova (4,9 milionu korun), na  projekt zpřístupnění Odry a  Olše (2,6 milionu korun), 
na konsolidaci ekonomických agend (2 miliony korun). 

Neinvestiční dotace představovaly především souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu v objemu 
28,4 milionu korun (dotace na výkon státní správy), dotaci na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 6 
milionů korun, dotaci na sociální práci ve výši 1 milion korun, dotaci na asistenty prevence kriminality 
ve výši 1,4 milionu korun, dotaci od okolních měst za městskou policii ve výši 6,7 milionu korun, dotaci 
pro Centrum sociálních služeb na zajištění sociálních služeb ve výši 17 milionů korun a dotaci školským 
zařízením ve výši 8 milionů korun.

Kapitálové příjmy (prodej investičního majetku) obsahovaly především příjmy z  prodeje pozemků 
a z prodeje tepelných zařízení společnosti BM servis, a.s.

Do nedaňových příjmů patří úroky, ostatní nedaňové příjmy, pronájmy majetku (zahrnují i  licitace), 
vlastní činnost, což jsou především příjmy u správy domů, a to ze služeb za vyúčtování s nájemníky, 
příjmy ze svozu komunálního odpadu, příjmy z inzerce a prodeje propagačních předmětů. 

Daně se podařilo naplnit na 104,5 procenta. Město získalo vyšší příjmy z daní o 23,1 milionu korun než 
v minulém roce. Daň z příjmů města za rok 2019 činila 16,5 milionu korun. Příjemcem zmiňované daně 
bylo město.

Poplatky zahrnují správní a místní poplatky, poplatky za uložení odpadů a odnětí půdy ze zemědělské-
ho půdního fondu a odvod z loterií a jiných her. Převážnou část poplatků se podařilo v rozpočtu naplnit. 

Vývoj jednotlivých druhů daní v letech 2014 - 2018  (v tis. Kč)

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 ve výši 749,3 milionu korun. Upra-
vený rozpočet výdajů k 31. prosinci 2019 byl navýšen na 947,5 milionu korun. Ve skutečnosti byla 
čerpána částka 874 milionů korun, tj. 92 procent.

Vývoj výdajové části rozpočtu (v tis. Kč)

Rozpočtová kázeň města byla dodržena. Rozpočtová rezerva města nebyla použita a využije se 
v rozpočtu roku 2020.  

Kapitálové výdaje (investice a investiční dotace) byly čerpány v objemu 176 milionů korun. Mezi obje-
mově největší akce patřilo zateplení domů a výměna vstupních dveří v lokalitě Jateční, kanalizace v uli-
cích 5. května, Kosmonautů, Čsl. legií, J. Koczura, Okrajní, rekonstrukce objektu Masarykova č. p. 365, 
zateplení domů Janáčkova 804-834, úprava rozvodů ústředního topení, teplé užitkové vody a úpravy 
sociálních zařízení Bezručova 542, semafor Skřečoň, přechod u Rustikalu, in-line okruh Vrbice III. etapa.

Součástí kapitálových výdajů byly mimo jiných příspěvků také zápůjčky občanům na  pořízení kotlů 
a napojení na kanalizaci, investiční příspěvek pro K3 ve výši 2 073 tisíc korun (poskytnutý na rekon-
strukci vzduchotechniky pro sál kina, na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci prostor 
restaurace v budově kina a opravu elektroinstalace v knihovně), investiční dotace pro školy ve výši 3 873 
tisíce korun (poskytnutá na modernizace učeben a školních kuchyní a na rekonstrukci sociálního záze-
mí) a dotace partnerům projektu zpřístupnění Odry a Olše, kterou město obdrželo v celkové výši 3 517 
tisíc korun a část muselo přeposlat svým partnerům.
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Dotace a příspěvky z rozpočtu města zaznamenaly nárůst, který byl ovlivněn vyšším příspěvkem 
pro Centrum sociálních služeb na zajištění sociálních služeb, vyššími příspěvky školám a subjektům 
na tělovýchovu, sport a kulturu, poskytnutím návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Bo-
humínsko a Bohumínské městské nemocnici, a.s.

Příspěvky a  náhrady zahrnovaly přeplatky z  vyúčtování služeb u  správy domů, které se vracely 
občanům ve výši 34 milionů korun. Mezi další významnější částky patřily výdaje na dopravní ob-
služnost v objemu 1,9 milionu korun (ČSAD Karviná, Dopravní podnik města Ostrava) a daň z příjmů 
města ve výši 16,5 milionu korun. 

Údržba a  ostatní nákupy byly provedeny v  objemu 153 milionů korun. Největší částky šly 
do oprav objektů v majetku města (80,4 milionů korun), do rekonstrukcí základních a mateř-
ských škol (14,3 milionu korun), do oprav komunikací a chodníků (39,8 milionu korun), do ve-
řejného osvětlení (9,6 milionu korun), a do údržby drobných vodních toků (1,8 miliony korun). 
Zbývající částku tvořily ostatní nákupy. 

Služby zahrnovaly výdaje na služby pošt, peněžních ústavů, telekomunikací, konzultační a právní 
služby, školení a vzdělávání, služby za zpracování dat apod. Největší objemy finančních prostředků, 
které zahrnují neinvestiční výdaje, patřily především nákupům energií (voda, elektřina, plyn, to-
pení), a to ve výši přes 101 milionu korun. Mzdové náklady včetně odvodů nebyly dočerpány a byly 
převedeny do roku 2020 k volnému použití. 

Vývoj ostatních dotací z rozpočtu města  (v tis. Kč)

Pozn.: V roce 2019 tvořily dotace do tělovýchovy a sportu 10,6 milionu korun, z toho na činnost a akce 4,8 milionu korun, na ostatní mimo-
řádné dotace pro kluby 3,9 milionu korun, na sportování 1,6 milionu korun a na podporu zdraví dětí 371 tisíc korun. Na kulturu město při-
spělo 1,3 milionu korun. Zájmovou činnost dotovalo město částkou 810 tisíc korun, z toho na činnost a akce šlo 727 tisíc korun, na léčebné 
pobyty dětí 11 tisíc korun a pro U3V 72 tisíc korun. V ostatních dotacích je zahrnuta návratná finanční výpomoc pro Místní akční skupinu 
Bohumínsko ve výši 850 tisíc korun a návratná finanční výpomoc pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s. ve výši 12 milionů korun.

Město se snaží vytvářet provozní přebytky ve prospěch financování investic, což znázorňuje níže 
uvedený graf. Tento provozní přebytek roku 2019 ve výši 114 milionu korun z převážné části vyrov-
nal schodek u krytí kapitálových výdajů.  
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Vývoj výdajů města podle odvětví  (v tis. Kč)

 2015 2016 2017 2018 2019
komunální služby a územní rozvoj 15 252 26 255 22 267 23 554 26 908

bytový a nebytový fond města 325 803 260 934 270 817 293 996 310 263

vodní hospodářství včetně kanalizace  9 939 10 407 21 356 20 271 28 229

doprava (obslužnost, komunikace) 72 656 45 652 60 746 80 365 56 316

kultura a sdělovací prostředky 18 721 18 268 21 250 20 275 23 164

tělovýchova a zájmová činnost 25 261 28 408 37 645 41 189 40 486

vzdělávání (školství) 40 627 35 347 41 160 49 269 66 913

zdravotnictví 21 455 28 630 21 350 31 224 42 013

sociální péče (DPS, Centrum sociálních služeb) 11 510 17 387 20 895 26 041 29 329

bezpečnost a požární ochrana, CO 28 229 32 114 33 104 42 517 39 532

ochrana životního prostředí 32 873 36 487 35 438 45 723 48 161

územní samospráva 106 754 110 956 124 009 128 795 130 695

splátky jistin 14 619 21 487 25 273 25 313 32 041

Nejvyšší objemy výdajů města putovaly do bytového a nebytového fondu města, včetně služeb k vyúčtová-
ní (mimo nemovitosti ve správě příspěvkových organizací), což představovalo 35 procent z celkových výda-
jů. Pohyby finančních prostředků v jednotlivých letech byly ovlivňovány investicemi, které se právě v daném 
roce realizovaly. V roce 2019 byly vyšší prostředky vloženy do vodního hospodářství včetně kanalizace (ka-
nalizace v ulicích 5. května, Kosmonautů, Čsl. legií, J. Koczura, Okrajní, prodloužené Anenské, prodloužené 
Sokolské, Rychvaldské, vodovod v Budovatelské ulici), a vzdělávání (oprava a udržování škol, učebny v ZŠ 
na tř. Dr. E. Beneše, v ZŠ Skřečoň, v ZŠ Čs. Armády a v Masarykově ZŠ, dále zateplení chodby a spojovacího 
krčku v ZŠ Čs. Armády, výměna povrchu hřiště ve dvoře ZŠ Bezručova, vybavení školních kuchyní).

Vývoj financování oprav a investic v hospodaření správy domů (v tis. Kč)

Vývoj zadluženosti města (v tis. Kč)
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Ukazatelé v přepočtu na jednoho obyvatele Bohumína (v Kč)

 2015 2016 2017 2018 2019
daňová výtěžnost 10 796 11 778 13 059 14 149 15 357
příjmy daného roku 30 201 31 887 33 441 36 184 39 577
výdaje celkem 33 059 31 079 34 401 38 831 41 303
investice 10 739 6 039 8 378 8 415 8 333
zadluženost 5 636 6 822 5 722 6 889 6 849

Daňová výtěžnost zaznamenává každým rokem nárůst. Zadluženost města se v přepočtu na jed-
noho obyvatele mírně snížila v důsledku postupného splácení přijatých úvěrů, i když město záro-
veň čerpalo 30 milionů úvěru na výkup bytových domů od RESIDOMO s.r.o., opravu gravitační ka-
nalizace včetně opravy povrchu komunikace v ulicích 5. května, Čsl. legií, Kosmonautů, J. Koczura, 
Okrajní a dvorní část radnice "budova A".

Rozvaha města ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2019  (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva

 1. 1. 2019 31. 12. 2019    1. 1.2019    31. 12. 2019

Stálá aktiva: 2 367 988 2 405 246 Vlastní zdroje krytí: 2 262 254 2 280 907

nehmotný majetek 9 188 6 944 jmění 1 208 965 1 192 245

hmotný majetek 2 269 268 2 306 488 dotace 333 044 306 941

finanční majetek 76 619 78 358 oceňovací rozdíly 
z majetkových podílů 7 725 5 364

dlouhodobé pohledávky 12 913 13 456 fondy 93 73

opravy minulých období 2 881 2 881

Oběžná aktiva: 275 434 254 968 výsledek hospodaření 709 546 773 403

zásoby 321 258 Cizí zdroje: 381 168 379 307

krátkodobé pohledávky 177 749 160 772 dlouhodobé závazky 36 483 40 503

finanční prostředky 
(základní běžný účet, fondy) 83 336 77 063 krátkodobé závazky 197 697 193 857

ostatní finanční 
prostředky 14 028 16 875 půjčky a úvěry bank 

(ČS, a.s., ČMZRB) 146 988 144 947

rezervy 0 0

Aktiva celkem 2 643 422 2 660 214 Pasiva  celkem 2 643 422 2 660 214
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Graf vývoje majetku města (v tis. Kč)

Hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2019 (v tis. Kč)

Organizace Výnosy Náklady
Hosp. výsledek

ztráta zisk

ZŠ Čs. armády 62 677 62 389 288

ZŠ Masarykova 61 180 60 771 409

ZŠ tř. Dr. E. Beneše 31 496 31 388 108

ZŠ Skřečoň 25 620 25 546 74

ZŠ Bezručova 20 885 20 815 70

ZŠ Pudlov 10 881 10 721 160

K3 Bohumín 23 156 23 000 156

Dům dětí a mládeže Fontána 15 128 14 897 231

Centrum sociálních služeb 40 941 40 922 19

Pozemky v majetku města Bohumín (v ha)

Nový 
Bohumín Kopytov Pudlov Skřečoň Starý 

Bohumín
Vrbice 

nad Odrou
Záblatí 

u Bohumína celkem

výměra 149,38 7,58 37,38 64,84 134,18 29,34 38,06 460,76

Výměra Bohumína je 3 103 ha
z toho výměra pozemků v majetku města:

rok výměra v m2  výměra v ha % z celkové 
výměry města

2015 4 263 996 426,40 13,74

2016 4 438 356 443,84 14,30

2017 4 485 152 448,52 14,45

2018 4 455 683 445,57 14,36

2019 4 607 578 460,76 14,85
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VII.2  DOTACE

PŘEHLED ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Projekt Dotace Poskytovatel dotace

Asistenti prevence kriminality 4,8 mil. Kč
EU - Operační program Zaměstnanost 
prostřednictvím Místní akční skupiny 

Bohumínsko

Projekty česko-polské spolupráce (cyklostezka 
v Kopytově, mobiliář u Vrbického a Kališova 
jezera, cykloboxy, propagační značky 
na rozcestnících, reflexní pásky, viral video, mapy)

4,3 mil. Kč EU - Interreg V-A Česká republika-Polsko

Regenerace zeleně na rozvojových plochách 
ve Starém Bohumíně

1,2 mil. Kč EU - Operační program Životní prostředí 

Vybudování interaktivní učebny a zřízení 
bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně

2,5 mil. Kč
EU - Integrovaný regionální operační 

program prostřednictvím ITI ostravská 
aglomerace

Vybudování multifunkční učebny a zařízení 
bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň

 3,6 mil. Kč
EU - Integrovaný regionální operační 

program prostřednictvím ITI ostravská 
aglomerace

Cyklostezka přes budoucí lesopark Na Panském  11,4 mil. Kč
EU - Integrovaný regionální operační 

program, prostřednictvím Místní akční 
skupiny Bohumínsko

Chodník v Bezručově ulici v Záblatí 4,9 mil. Kč
EU - Integrovaný regionální operační 

program, prostřednictvím Místní akční 
skupiny Bohumínsko

Rekonstrukce budovy v Masarykově ulici, nové 
zázemí Centra sociálních služeb

26,5 mil. Kč
EU - Integrovaný regionální operační 

program

Odstranění bytového domu č. p. 239 
v Drátovenské ulici

0,9 mil. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

EFEKT 2018 - opatření ke snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení

1,6 mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Gliňočské tůně 1,1 mil. Kč EU - Operační program Životní prostředí 
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PŘIPRAVENÉ DOTAČNÍ PROJEKTY SE SCHVÁLENOU DOTACÍ NA ROK 2020

Projekt Předpokládaná 
dotace Poskytovatel dotace

Ekoturismus - atrakce povodí horní Odry 
(rozšíření rekreace u Vrbického jezera)

10,8 mil. Kč EU - Interreg V-A Česká republika-Polsko

Asistenti prevence kriminality II 6,8 mil. Kč
EU - Operační program Zaměstnanost 
prostřednictvím Místní akční skupiny 

Bohumínsko

Podpora výměny kotlů ve městě 16,2 mil. Kč Státní fond životního prostředí

Lesopark Na Panském v Bohumíně 10,3 mil. Kč EU - Operační program Životní prostředí
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VII.3  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ovzduší
Znečištění ovzduší na Karvinsku se trvale měřilo na 7 
stacionárních měřicích stanicích – Český Těšín, Havířov, 
Karviná, Petrovice u  Karviné, Rychvald, Šunychl, Věř-
ňovice. Bohumín čerpal údaje ze stanice v sousedních 
Věřňovicích. Stanice měřila znečištění oxidem siřičitým, 
oxidy dusíku, koncentracemi prachových částic PM10 
a jemných částic PM2,5. Obyvatelé Bohumína měli k dis-
pozici aktuální informace o  kvalitě ovzduší na  webu 
města, o  jejich zasílání mohli také požádat formou 
SMS zpráv prostřednictvím radniční služby E-info.

Statistické údaje o znečištění ovzduší v letech 2015 - 2019 (měřicí stanice Dolní Lutyně - Věřňovice)

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

roční limit 
[μg/m3]2015 2016 2017 2018 2019

SO2 8 6,8 8,0 7,8 5,5 není

NOx 17,1 16,1 16,2 16,1 13,9 40

prach PM10 41,6 39,7 40,1 43,6 38,1 40

Imisní limit prachových částic PM10 (50 μg/m3 za 24 hodin) byl překročen 74krát (94krát v roce 
2018, 81krát v  roce 2017, 79krát v  roce 2016 a 85krát v  roce 2015). Maximální povolený počet 
překročení podle zákona o ochraně ovzduší přitom může být pouze 35krát za rok. Maximální 
naměřená koncentrace PM10 v  roce 2019 činila 218,5 μg/m3 (naměřeno 12. 12. 2019). Maxima 
uplynulých let činila 271,9 μg/m3 v roce 2018, 501,5 μg/m3 v roce 2017, 227,8 μg/m3 v roce 2016 
a 241,9 μg/m3 v roce 2015.

Vody
Zdrojem pitné vody pro Bohumín je i nadále kružberská větev Ostravského oblastního vodovo-
du. Vodojem pro celé město se nachází v Anenské ulici v Záblatí. Kvalitu pitné vody sledují Se-
veromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a Zdravotní ústav Ostrava. Ke kvalitě vody nebyly 
během roku žádné připomínky.
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Povrchové vody
Rok byl z dlouhodobého hlediska srážkově průměrný, situace na vodních tocích se oproti roku 2018 
zlepšila. Všechny významné vodní nádrže v rámci kraje dosáhly vysokého stupně naplnění. Stav 
podzemních vod se zlepšil, ale zůstává stále pod normálem. Z hlediska povodňových situací byl 
rok klidný a bezproblémový. 

V  průběhu roku město podniklo řadu akcí se zaměřením na  čištění a  zprůtočnění vodních toků 
a odvodňovacích příkopů ve správě města. Proběhlo čištění odvodňovacího příkopu v Boční ulici, 
česlí a vpustí v Úvozní a Rychvaldské ulici a odvodňovacího příkopu Na Hrázi v ceně 317 tisíc korun. 
Pročistily se odvodňovací příkopy v  Záblatí a  ve Starém Bohumíně, práce vyšly město na zhruba 
190 tisíc korun. Proběhla pravidelná údržba jednotlivých úseků Mlýnského potoka za 597 tisíc ko-
run. Ve Dvorské ulici byl opraven nátokový objekt propustku a osazeno nové oplocení, šlo o práce 
za 118 tisíc korun.

V několika etapách proběhlo čištění Skřečoňského potoka, konkrétně čištění zatrubněného úseku 
v lokalitě restaurace U Tomáše, a dva úseky otevřeného koryta od lesa po křižovatku v Rychvaldské 
ulici, celkové náklady činily 335 tisíc korun.

V  rámci monitoringu kvality povrchových vod byly provedeny rozbory vody ve Skřečoňském po-
toce a dvou nádržích v Gliňoči. Společnost Ekoaqua provedla v květnu  průzkum Kališova jezera 
za účelem zjištění rozsahu výskytu stolístku klasnatého a stanovení opatření k zajištění kvality 
koupacích  vod.

V rámci projektu „Gliňočské tůně v Bohumíně“, který byl realizován v předchozím roce, město dalo 
instalovat informační tabule přibližující návštěvníkům charakter lokality a vyskytujících se živoči-
chů. V průběhu deštivých dnů se ukázalo, že tůně plní svou vodohospodářskou funkci zádrže vody 
v krajině a území Gliňoče se stalo pro návštěvníky zajímavější a přitažlivější.

Odpady
Komunální odpady se ukládaly na městskou skládku. V areálu skládky fungovala kompostárna 
bioodpadu - zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad.

Na skládku se uložilo 9 692 tun odpadu. Celkové množství uloženého odpadu včetně materiálu 
na technické zabezpečení skládky představovalo 11 076 tun.

Na kompostárnu se přivezlo 1 424 tun rostlinného odpadu; ze sběrného dvora 436 tun, z mobil-
ního sběrného dvora 28 tun, z údržby zelených ploch a úklidu černých skládek ve městě 117 tun 
a z bionádob od rodinných domů 747 tun, od ostatních subjektů 96 tun.
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Separace komunálních odpadů
Pro separaci papíru, bílého skla, barevného skla, plastů, nápojových kartonů a plechovek od ná-
pojů bylo na území města k dispozici 138 sběrných sestav.

Druh separovaného odpadu (v tunách) 2015 2016 2017 2018 2019

Papír 317 312 317 341 373

Sklo 286 279 273 300 293

Plasty 295 318 328 293 299

Celkem 898 908 918 934 965

Nebezpečné odpady a další vytříděné odpady občané odevzdávali ve stabilním a mobilním sběrném 
dvoru. Celkem odevzdali 2 692 tun vytříděných odpadů (bez zpětného odběru elektrozařízení).
Zpětný odběr, odpady – podle druhu 2015 2016 2017 2018 2019

autobaterie, monočlánky (v kg) 2 061 960 1 730 1 690 740

televizory (v ks) 1 491 1 512 1 361 1 322 1 389

ledničky (v kg) 15 210 24 040 21 550 24 170 21 580

ostatní elektrozařízení (v kg) 33 630 38 710 45 842 45 206 51 639

oleje (v kg) 2 054 3 635    3 260 2 540 3 940

barvy (v kg) 6 045 9 787 9 264 6 455 6 675

Stabilní a mobilní sběrný dvůr
Stabilní sběrný dvůr se nachází v  areálu BM servisu; na  jeho provoz město vynaložilo 4  003 tisíc 
korun. Mobilní sběrný dvůr postupně stál na 9 stanovištích ve všech městských částech (2x ročně 
po dobu 14 dnů). Město do provozu mobilního sběrného dvora investovalo 690 tisíc korun.

Město vydalo 9  500 výtisků ekologického kalendáře s  podtitulem „Bohumín – stavby z  červených 
cihel“, který zamířil v prosinci do všech domácností. Kalendář obsahoval údaje o sběrných dvorech, vý-
vozech sběrných nádob, informace o rozšíření svozu rostlinného komunálního odpadu a řadu dalších 
informací.

Veřejná zeleň
Údržbu zeleně na  území města, stejně jako v  předešlých letech, zajišťovaly tři odborné zahradnic-
ké firmy, každá v přidělených částech. Na údržbě veřejné zeleně se podíleli také veřejně prospěšní 
pracovníci (VPP), kteří provádí hlavně kosení méně exponovaných ploch a sběr odpadu ze zelených 
ploch. Celkové náklady (bez VPP) na údržbu zeleně v kapitole služby činily 12 780 tisíc korun, z toho 
paušální výdaje travnatých ploch 6 167 tisíc korun, založení trávníků a údržba travnatých ploch mimo 
paušál 595 tisíc korun, ořezy stromů a keřů, ošetřování dřevin 1 670 tisíc korun, kácení stromů včetně 
frézování pařezů a nájmu plošiny 1 652 tisíc korun, výsadba dřevin včetně mulčování 444 tisíc korun, 
náklady související s výsadbou a údržbou květin 767 tisíc korun (výsadba letniček, dvouletek, pyramidy 
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a závěsy muškátů, zakládání trvalkových záhonů), odvoz a likvidace zeleného odpadu 286 tisíc korun, 
další nezařazené práce - terénní práce a úpravy, postřiky, tahové zkoušky na nejhodnotnější vybrané 
dřeviny, řezbářské práce a osazování interaktivních prvků 1 012 tisíc korun, údržba naučné stezky Hra-
niční meandry Odry 10 tisíc korun a zalévání dřevin 178 tisíc korun.
Za vypracování projektů Pumptracku ve Starém Bohumíně, biologické hodnocení lokalit Jateční, Pol-
ní, J. Palacha, zoologický dozor při kácení dubů v parku P. Bezruče a geometrické zaměření plochy 
ÚSES ve Skřečoni zaplatilo město 96 tisíc korun.
Náklady na opravy a údržbu v zeleni představovaly 320 tisíc korun (opravy, nátěry a kotvení laviček, 
montáž inventárních štítků, renovace laviček na  nám. T. G. Masaryka, pěší zóna), na  dlouhodobý 
hmotný majetek 32 tisíc korun (měřící pásmo, lavičky z masivu – Pumptrack, diktafon), na materiál 
4,7 tisíce korun (hadice na zalévání květin, materiál na opravu naučné stezky), na vodu 5,4 tisíce 
korun, na dary 40 tisíc korun (mysliveckým spolkům na zazvěřování). Náklady na regeneraci zeleně 
v rozvojových plochách ve Starém Bohumíně dosáhly 155 tisíc korun (dokončení realizace, technický 
dozor, následná péče o plochy). Náklady na projekt ÚSES ve Skřečoni činily 63,5 tisíc korun.
V rámci údržby zeleně město vysadilo 43 stromů. Největší výsadby se dotkly lokalit Drátovenské, 
Pumptracku, parčíku před nemocnicí ve Starém Bohumíně. Další stromy se sadily do uličních pásů 
ve  Dvořákově ulici. Ve  městě přibyly i  památné stromy k  oslavám městské části Vrbice, vánoční 
strom v části Skřečoň a na tř. Dr. E. Beneše. Současně bylo vysázeno 1 123 kusů keřů (osázení svahu 
u restaurace Partyzán, sadovnické práce Pumptrack a okolní plochy, větrolam v Okružní ulici).
Ve vegetačním období ozdobilo město 10 květinových stojanů (pyramid) s převislými muškáty (4 ks 
u obou budov radnice, 3 ks na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně, 2 ks před vlakovým nádražím 
a  1 ks na  třídě Dr. E. Beneše – u křižovatky s Kostelní ulicí). Výzdobu města doplnilo 52 ks závěs-
ných mís, osazených květinami, instalovaných na 20 sloupech veřejného osvětlení, a to na pěší zóně, 
na náměstí T. G. Masaryka, u hlavního vchodu budovy nádraží a na náměstí Svobody ve Starém Bo-
humíně. Opět byly osázeny směsí tulipánů záhony na náměstí T. G. Masaryka, ve Skřečoni (u pošty) 
i v Záblatí (u točny). 
Nově město založilo dva velké záhony, a to v lokalitě u parkoviště Kolík a v parčíku naproti nemocnice 
ve Starém Bohumíně, kde bylo vytvořeno odpočívadlo s menším trvalkovým záhonem. Rekonstrukcí 
prošly trvalkové záhony na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně, byly doplněny o pestřejší druhy 
kvetoucích rostlin.

Přehled vybraných finančních toků do jednotlivých městských částí Bohumína v údržbě veřejné 
zeleně za rok 2019

údržba zeleně Nový 
Bohumín

Starý 
Bohumín Skřečoň Záblatí Pudlov Vrbice Šunychl celkem

[tisíc korun] 7 055 1 994 767 1 660 435 639 230 12 780

[%] 55 16 6 13 3 5 2 100
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VII.4  DOPRAVA

Do  dopravy, nejen motorové, město investovalo 
nemalé prostředky. Za necelých osm miliónů korun 
byla dokončena cyklostezka mezi Vrbickým jeze-
rem a řekou Odrou v délce 1,6 kilometru. Je součástí 
budovaného šestikilometrového okruhu pro cyklis-
ty a  in-line bruslaře kolem Vrbického jezera. Další 
cyklostezka za 12,7 milionu korun vznikla mezi No-
vým Bohumínem a Novou Vsí v místě, kde se budu-
je nový lesopark. 

V křižovatce ulice Polní se silnicí I/67 vznikl světel-
ně řízený přechod pro chodce se zpomalovacím ra-
darem. Další dva informační radary byly umístěny 
v ulicích 1. máje a Šunychelská. Mají vyšší úroveň než 
předchozí přístroje a poskytnou cenné statistické údaje o provozu na těchto komunikacích. 

V průběhu roku došlo také k obnově vodorovného dopravního značení tak, aby byly co nejvíce 
využity parkovací plochy a zachována bezpečnost silničního provozu. Příkladem je Okružní ulice 
po opravě kanalizace. U Kališova jezera vyrostlo parkoviště na zelené ploše pro zhruba 100 aut, 
aby měli návštěvníci rekreační oblasti kde odstavit auto a neblokovali příjezdové cesty. 

Po vzájemné domluvě Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně se podařilo realizovat zákaz vjezdu 
tranzitní dopravy těžší než 12 tun do Rychvaldské ulice (od okružní křižovatky po rozcestí). Zákaz 
začíná v Rychvaldu u Penny marketu.

DOPRAVA V ČÍSLECH

Řidiči
K 31. prosinci 2019 se počet řidičů v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni snížil na 19 257, což je 
o 468 méně oproti roku 2018. Bohumínští zkušební komisaři vyzkoušeli 269 žadatelů o nový 
řidičský průkaz. Testy z pravidel silničního provozu nebo zkušební jízdy se nepodařilo napoprvé 
absolvovat 176 uchazečům. Z celkového počtu 2 156 vydaných řidičských průkazů bylo 223 vyda-
ných do rukou nových řidičů, podstatnou část tedy tvořily výměny průkazů z důvodu ukončení 
jejich platnosti. Trest zákazu řízení motorových vozidel dostalo 260 řidičů. Bodovou hranici 12 
bodů vyčerpalo 221 řidičů. Pokud od posledního přestupku nemá řidič 12 měsíců žádný záznam, 
odečtou se mu maximálně 4 body. Na  tento odečet dosáhlo v  roce 2018 celkem 1  231 řidičů. 
Možnosti snížení svého bodového konta o 3 body absolvováním školení bezpečné jízdy využilo 
opětovně 7 řidičů.
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Počet řidičů s „trestnými“ body
K 31. prosinci mělo uděleno trestné body 1 925 řidičů.

Počet
řidičů 
s body

1 
bod

2 
body

3 
body

4 
body

5 
bodů

6 
bodů

7 
bodů

8 
bodů

9 
bodů

10 
bodů

11 
bodů

12 
bodů

2015 122 520 486 134 101 52 155 36 26 21 18 179

2016 85 621 435 139 96 67 160 35 35 32 21 180

2017 73 631 436 147 124 59 135 28 33 27 18 205

2018 95 447 388 114 118 49 122 27 21 25 20 204

2019 97 686 369 154 135 52 132 23 21 19 16 221

Vozidla
K poslednímu dni roku bylo v evidenci motorových vozidel registrováno 37 018 motorových a pří-
pojných vozidel. Kategorie osobních vozidel se stále zvyšuje a v posledních čtyřech letech roste 
i počet vozidel, která nejsou provozována a jsou uložena do depozitu.

2015 2016 2017 2018 2019

Celkový počet vozidel 30 110 31 573 33 328 35 288 37 018

Provozovaná 22 836 23 398 20 015 21 071 27 543

Dočasně vyřazená (depozit) 1 330 730 844 953 1 039

Dopravní úřad
Dopravní úřad odboru dopravy pověřené obce Bohumín evidoval na konci roku 30 aktivních provozo-
vatelů taxislužby. Počet vozidel schválených jako „taxi“ se opětovně navýšil, a to ze 43 na 48.

Dopravní obslužnost
Dotace města na veřejnou autobusovou dopravu představovala 1,9 milionů korun. Z této částky 
šlo 77 tisíc korun statutárnímu městu Ostrava, které prostřednictvím Dopravního podniku Ost-
rava zajišťuje linku č. 23 zajíždějící přes Rychvald na točnu do Záblatí. Zbývající část byla poskyt-
nuta Moravskoslezskému kraji, jako objednavateli dopravní obslužnosti na  území Bohumína, 
kterou zajištoval prostřednictvím ČSAD.
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Nehodovost 
Počet šetřených dopravních nehod se zvýšil oproti předchozímu roku ze 105 na 131. Prvenství 
v počtu nehod drží se 19 nehodami silnice č. I/67 v ulici 1. máje, kde se při nehodách lehce zranilo 
5 osob a 1 osoba těžce. Druhé místo patří dálnici D1 s patnácti nehodami bez zraněných osob. 
Třetí místo  obsadila silnice III/4711 v ulicích Bezručova a Sokolská s 9 nehodami a 3 lehce zraně-
nými osobami. I když se počet nehod zvýšil, nestala se žádná smrtelná. Policie ČR naměřila 1,5 
promile a více alkoholu v krvi u 7 viníků dopravních nehod.

Přehled nehod v letech 2015 - 2019

Nehody 2015 2016 2017 2018 2019

s následky na zdraví 27 24 30 22 18

usmrcených osob 1 0 0 0 0

těžce zraněných osob 3 1 4 4 2

lehce zraněných osob 25 27 26 20 20

nehody pod vlivem alkoholu 9 8 5 4 7
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VII.5  BYDLENÍ

Ke konci roku 2019 město vlastnilo 4 275 bytů, z toho 
7 bytů se sníženou kvalitou bydlení. Novou nájemní 
smlouvu uzavřelo následně po licitaci bytu 209 nájem-
ců, a  to jak občanů Bohumína, tak i  nově příchozích 
z Dětmarovic, Orlové, Rychvaldu, Karviné, Ostravy, Dol-
ní Lutyně, ale také například z Brna, Luhačovic, Opavy, 
Hlučína, Kopřivnice, Frýdku-Místku aj.
Vyvolávací cena pro licitace bytů byla 60 korun za metr 
čtvereční a měsíc, průměrná vylicitovaná částka dosáhla 
88,28 korun za metr čtvereční a měsíc. Průměrný počet 
uchazečů o byt při licitaci oproti předešlým dvěma letům 
vzrostl z 3,5 v letech 2017 a 2018 na 5,3 uchazeče. Ros-
toucí zájem o bydlení ve městě dokumentuje také pokles 

počtu neúspěšných licitací, kterých bylo pouze 11 procent. Město dále pokračovalo v revitalizaci domů. 
V průběhu roku byly opraveny a zatepleny domy v lokalitě Jateční a v Janáčkově ulici č. p. 804 - 834. Za-
čala také intenzivní příprava lokality bývalé dělnické kolonie v Okružní ulici k její rekonstrukci na moderní 
bydlení. Ta bude probíhat v letech 2020 až 2021. Zahájena byla také příprava rekonstrukce domů č. p. 19 
a 348 ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně. Došlo také k další etapě generální opravy výtahů ve výško-
vých domech Okružní č. p. 1087, Čs. Armády č. p. 1053, Štefánikova č. p. 1073, Jateční č. p. 1153-1154 a tř. 
Dr. E. Beneše 1071. Na základě dohody se společností Residomo město odkoupilo domy ve Štefánikově 
ulici č. p. 320 a 321 a na tř. Dr. E. Beneše č. p. 322 a 324, celkem 24 bytů v těchto domech zařadilo do své-
ho bytového fondu. Došlo také k demolici vybydleného domu s 10 byty v ulici Petra Cingra č. p. 270. 
Celkem město vložilo do oprav a investic domovního fondu 142 milionů korun. Pro výstavbu rodinných 
domů město prodalo ze svého majetku 3 pozemky, a to v lokalitách ulic Mlýnská, Slunečná a Úvozní.

Počet bytů ve vlastnictví města Bohumína podle městských částí

Městská část Počet bytů Počet vchodů

Nový Bohumín 3 792 266

Starý Bohumín 117 13

Skřečoň 79 21

Záblatí 146 23

Pudlov 126 18

Vrbice 15 1

Šunychl 0 0

Celkem 4 275 342
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Struktura bytového fondu města dle počtu pokojů a kategori 

POČET PO-
KOJŮ standardní kvalita snížená kvalita CELKEM % podíl

0+1 271 0 271 6,34%

0+2 240 0 240 5,61%

0+3 1 0 1 0,02%

1+1 611 7 618 14,46%

1+2 1 759 0 1 759 41,15%

1+3 1 352 0 1 352 31,63%

1+4 29 0 29 0,68%

1+5 5 0 5 0,12%

celkem 4 268 7 4 275 100,00%

Dodavatelé tepelné energie v Bohumíně

společnost domovní 
kotelny

blokové 
kotelny

předávací 
stanice tepla 

(objektové 
centrální)

tepelná 
zařízení 
(celkem)

počet 
vytápěných 

prostor

BM servis, a.s. 16 1 114 131 4 570

ČEZ Teplárenská, a.s. 0 0 15 15 401

Družstevní teplo, s r.o. 12 0 0 12 676
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VII.6  INVESTICE DO VZHLEDU MĚSTA

Největší akcí roku byla rozsáhlá výměna inženýrských 
sítí a úprava povrchů komunikací v ulicích 5. května, 
Kosmonautů, Čsl. legií, J. Koczura a  Okrajní. Město 
provádělo výměnu kanalizace a veřejného osvětlení, 
další vlastníci sítí vyměnili vodovod a plynovod, elek-
trické a  slaboproudé kabely byly uloženy do  země. 
Poté byla provedena úplná obnova asfaltových povr-
chů a pokládka nových dlažeb, které umožňují parko-
vání. Dlouhá a komplikovaná realizace akce byla pro 
místní obyvatele náročná, ale koordinovaně provést 
výměnu všech sítí před úpravou komunikací je vel-
kým úspěchem.

Na jaře se dokončila a byla předána k užívání přestav-
ba budovy bývalého učiliště v Masarykově ulici na sociální centrum s novými sociálně terapeutic-
kými dílnami. Rekonstrukce začala v úvodu roku 2018, trvala téměř rok a celkové náklady dosáhly 
35 milionu korun, z nichž 26,5 milionu uhradila evropská dotace.

V rámci investic do bytového fondu získaly nové zateplené fasády a střechy bytovky v lokalitě Ja-
teční, šlo o celkem sedm domů. Na druhém konci města v Janáčkově ulici čekala stejná omlazovací 
kúra dlouhý dům s deseti vchody. Naopak vnitřní úpravy probíhaly v bytových domech v Bezručově 
ulici č. p. 542 a 1143, kde byly vyměněny vnitřní rozvody topení a vody. V některých bytech došlo 
i na modernizaci koupelen. Nejen opravy, ale i demolice jsou součástí výdajů na bytový fond. Došlo 
k demolici dvou objektů, a to bývalého klubu Bedrunka v parku Petra Bezruče a dům v ulici P. Cin-
gra, který ustoupil plánované výstavbě rodinných domků.

Zdravotnická zařízení město podpořilo výměnami výtahů na poliklinice a v pavilonu A městské 
nemocnice. Ke konci roku začala půdní vestavba šaten v domově pro seniory Cesmína. 

Dva velké projekty ve školách podpořily evropské dotace. V ZŠ Skřečoň a ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 
byly vybudovány interaktivní učebny vybavené moderní počítačovou technikou a  učebními po-
můckami.

Stálým problémem měst je nedostatek parkovacích míst, proto město vybudovalo nové parkovi-
ště v lokalitě sídliště Mírová a několik dalších parkovacích míst za sportovním centrem Bosporka. 
Současně probíhala projektová příprava několika dalších parkovišť pro realizaci v následujících le-
tech.

Výstavba nové kanalizace a  napojování rodinných domů v  městských částech je další oblas-
tí, na kterou se město pravidelně zaměřuje. Vznikly kanalizace v ulicích Rychvaldská, Sokolská 
a Anenská v Záblatí, což umožnilo také novou výstavbu dalších rodinných domů.

V oblasti dopravy vznikl přechod pro chodce se semaforem reagujícím na rychlost vozidel ve Skře-
čoni a další úsek cyklo a in-line stezky kolem Vrbického jezera.
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Investice roku 2019 (v tis. Kč)

Bytový a nebytový fond  
lokalita Jateční zateplení domů, výměna vstupních dveří 24 736
ul. Masarykova 365 stavební úpravy 12 186
ul. Janáčkova 804-834 zateplení domů 6 445
ul. Bezručova 542 úpravy rozvodů ÚT a TÚV, úpravy sociálních zařízení 4 737
ul. Štefánikova 1073 generální oprava výtahů 2 703
BMN a.s generální oprava výtahu 2 052
ul. Okružní 1087 generální oprava výtahu 2 001
ul. Nerudova 1037 lezecká stěna 1 983
budova městského úřadu okna 1 960
ul. ČSA 1053 generální oprava výtahů 1 914
ul. Jateční 1154 generální oprava výtahů 1 780
ul. Jateční 1153 generální oprava výtahů 1 427
  

Plochy a komunikace  

semafor Skřečoň, přechod u Rustikálu 4 490
in-line okruh Vrbice III. etapa 4 467
parkoviště Mírová + sportcentrum 3 617
  

Vodovody a kanalizace  

kanalizace, vodovod prodloužená Anenská 5 210
kanalizace Vrbice II. etapa 1 794
kanalizace Bezručova 1 379
  

Komunální služby  

kabelizace veřejného osvětlení 5. května, Kosmonautů, Čsl. legií, J. Koczura, Okrajní 2 338

Vzdělávání  

ZŠ ČSA zateplení chodby a spojovacího krčku 1 978
  

Ostatní menší akce včetně projektové dokumentace 26 187
  

Celkem stavební investice (projektová dokumentace, realizace) 128 405
  

Investiční příspěvky a dotace 16 504
Investiční zapůjčené prostředky 2 800
Výkupy pozemků a objektů 21 395
Stroje, přístroje a zařízení 1 373
Výpočetní technika, programové vybavení 3 744
Dopravní prostředky 2 127

 

Úhrnem investice 176 348
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VII.7  PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Právní a živnostenský odbor Městského úřadu Bohu-
mín zajišťoval kompletní výkon státní správy na úse-
ku živnostenského podnikání a  zemědělského pod-
nikání pro správní obvod Bohumín, Rychvald a Dolní 
Lutyně. Do těchto činností patřila především regist-
rační činnost, kontrolní činnost a vedení živnosten-
ského a zemědělského rejstříku.

V rámci nástroje pro vytváření elektronických podání 
(EPO) ve formátu Jednotného registračního formulá-
ře došlo od března ke zkvalitnění a rozšíření funkcio-
nality o možnost využití této služby v rámci webové-
ho prohlížeče. Takové podání pak stačí pouze vyplnit, 
vytisknout, podepsat a  odeslat poštou na  vybraný 

živnostenský úřad, který následně vše zpracuje a elektronicky vyřídí.

Ve  správním obvodu živnostenského úřadu Bohumín došlo k  nárůstu počtu živnostníků o  62. 
Rovněž evidence zemědělských podnikatelů zaznamenala nárůst o 3 na celkem 73 zemědělců.

Počet evidovaných podnikatelů

Rok Podnikající fyzické osoby Právnické osoby

Celkem

Tuzemské
osoby

2015 4 808 449

2016 4 844 485

2017 4 866 524

2018 4 923 536

2019 4 971 548

Zahraniční 
osoby

2015 86 3

2016 87 3

2017 89 3

2018 98 3

2019 100 3

Celkem

2015 4 894 452 5 346

2016 4 931 488 5 419

2017 4 955 527  5 482

2018 5 021 539 5 560

2019 5 071 551 5 622
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Vývoj počtu evidovaných podnikatelů

Počet jednotlivých druhů živností

Rok Fyzické osoby Právnické osoby Celkem

Živnosti
volné

2015 4 146 436 4 582

2016 4 193 472 4 665

2017 4 245 513 4 758

2018 4 326 526 4 852

2019 4 392 537 4 929

Živnosti
řemeslné

2015 2 002 342 2 344

2016 2 025 348 2 373

2017 2 063 363 2 426

2018 2 114 355 2 469

2019 2 170 367 2 537

Živnosti
vázané

2015 701 144 845

2016 724 151 875

2017 516 142 658

2018 532 147 679

2019 544 153 697

Živnosti
koncesované

2015 447 128 575

2016 459 139 598

2017 481 152 633

2018 510 156 666

2019 534 165 699
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Vývoj počtu živností ve správním obvodu

Rok Celkový počet živností

2015 8 346

2016 8 511

2017 8 475

2018 8 666

2019 8 862

Vývoj počtu živností ve správním obvodu

Vývoj významných firem

BM servis a.s.
Akciová společnost zabezpečovala ve spolupráci s odborem životního prostředí a služeb Měst-
ského úřadu Bohumín realizaci veřejně prospěšných prací (VPP), v průběhu roku bylo najednou 
v  této službě zaměstnáno až 62 lidí. BM servis také poskytoval služby občanům města. Mezi 
nejvýznamnější činnosti patřila údržba komunikací ve všech ročních obdobích, kladení zámkové 
dlažby, dále svoz, zpracování a likvidace odpadů, výroba a distribuce tepla, údržba a opravy byto-
vého fondu a prodej tuhých paliv a provoz mycí linky vozidel. V rámci průměrných ročních tržeb 
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získala firma 84,2 procent tržeb od města Bohumín a 15,8 procent zakázkami ostatních firem, ať 
už na území města Bohumín nebo v oblasti Ostravska, Třinecka a Jablunkovska.

BONATRANS GROUP a. s.
Společnost je dlouhodobě největším výrobcem železničních kol a  dvojkolí v  Evropě a  společně 
s dceřinými společnostmi GHH-Radsatz (Oberhausen, Německo) a Bonatrans India (Aurangabád, 
Indie) zároveň předním světovým dodavatelem komplexních řešení dvojkolí pro kolejovou dopravu. 
Pro firmu pracovalo více než 1 500 kmenových zaměstnanců a externích pracovníků, což z ní činilo 
klíčového místního zaměstnavatele a významného zaměstnavatele v regionu. Dalších téměř 400 
lidí bylo zaměstnáno v Německu a Indii.
Společnost dodávala kompletní sortiment od nákladních dvojkolí až po výrobky určené pro vysoko-
rychlostní aplikace na železnicích. Většina výrobků byla navržena přímo na míru potřebám zákaz-
níků, mezi které patřili největší světoví výrobci železničních vozidel, jako jsou Alstom, Bombardier, 
CRRC, Hyundai Rotem, Siemens, Stadler, Škoda Transportation, Tatravagónka, Wagony Swidnica 
a mnoho dalších. Mimo to patřily mezi dlouhodobé zákazníky společnosti téměř všechny evropské 
železnice a také řada mimoevropských výrobců a železnic. Celkově vyvezla firma více než 90 pro-
cent své výroby do více než 80 zemí světa. Jako lídr ve svém oboru nabízel Bonatrans zákazníkům 
inovativní produkty. Z bohumínského závodu se expedovaly výrobky pro tak významné projekty, 
jakými jsou například PHD, dvojkolí pro francouzský Bombardier, kola s inovativními tlumiči BONA-
SILENCE®D pro Metro Praha, či dvojkolí pro tramvaje Moderus Gamma pro polskou Poznań.

ČEMAT, s.r.o.
Společnost, která oslavila 25 let na českém trhu, se zaměřovala na distribuci a prodej širokého 
portfolia doplňků pro manipulační a stavební techniku v České a Slovenské republice. Hlavními 
produkty byly pneumatiky a kola pro manipulační a stavební stroje. Kromě prodeje výrobků nabí-
zela firma také řadu doplňkových služeb, jako např. lisování superelastických pneumatik, montáž 
přídavných zařízení, půjčovnu repasovaných přídavných zařízení či plnění pneumatik hmotou proti 
průrazům, laserové a vážící systémy pro vysokozdvižné vozíky a stavební stroje nebo i nově proti-
skluzové ochranné nástavce vidlic ČeMAG.
Společnost patřila k lídrům na trhu v oblasti prodeje příslušenství k manipulační a stavební techni-
ce. I přes rostoucí konkurenci se podařilo splnit cíle a byl překročen plánovaný hospodářský výsle-
dek firmy. Investice byly především vynaloženy do zkvalitňování služeb a servisu v oblasti montá-
ží a lisování pneumatik z důvodu vylepšení a zefektivnění vztahu k zákazníkům. Do provozu bylo 
uvedeno unikátní auto s  rukou pro montáž velkých OTR pneumatik. Další investice směřovaly 
do  zázemí firmy, např. vybavení kanceláří, moderních technologií nebo automobilového parku. 
Celkové tržby společnosti překročily 250 milionů korun. Vývoj zaměstnanosti firmy byl konstantní 
a netížila ho ani velká fluktuace míst, byly doplněny určité pracovní pozice. Ve společnosti bylo 
zaměstnáno 50 zaměstnanců. 

MS UTILITIES & SERVICES a.s.
Společnost podniká v průmyslovém areálu bývalého ŽDB a.s. Je výrobcem a distributorem energií 
a médií (elektřina, plyn, tepelná energie, stlačený vzduch). Firma poskytuje služby v oblasti odpado-
vého a vodního hospodářství, elektroúdržby, laboratorních zkoušek, ICT a drážní dopravy na vlečkách.
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V podniku pracovalo na konci roku 199 zaměstnanců. Investice směřovaly zejména do rekonstruk-
cí a modernizací stávajících zařízení s cílem zvýšit spolehlivost výroby a distribuce jednotlivých 
energií a médií.

VIADRUS a.s.
Viadrus uvedl na trh dvě novinky, kotle na tuhá paliva v nejvyšší 5. emisní třídě, typ Viadrus U22 
Economy a automatický kotel na dřevní pelety Viadrus A68, z nichž druhý jmenovaný byl certifi-
kován do 3. vlny kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí ČR. Kotel Viadrus U22 Econo-
my zaznamenal na trhu výrazný komerční úspěch.
Viadrus si díky unikátním litinovým kotlům a  litinovým radiátorům stále udržoval pozici české 
jedničky na  trhu v  těchto výrobkových skupinách. Litinový kotel na  dřevo Hercules U68 získal 
zlatou plaketu za inovativní výrobek na výstavě Coneco/Racioenergia 2019 v Bratislavě a bronzo-
vé ocenění v soutěží Top výrobek výstavy Infotherma 2019 v Ostravě, a to na základě hodnocení 
zákazníků.
Firmu navštívil marketingový partner značky VIADRUS - legendární hokejista Jaromír Jágr, který 
oficiálně za účasti novinářů slavnostně pokřtil nový výrobek, kotel U22 Economy. Akce za účasti 
významných obchodních partnerů a zástupců města Bohumín proběhla v prostorách showroomu 
v Bohumíně.
Počet zaměstnanců byl na konci roku 376, tržby dosáhly 948 milionů korun.

ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Společnost produkovala výrobky technologií tažení za studena z nízkouhlíkaté a vysokouhlíkaté 
oceli především pro automobilový, stavební, strojírenský a nábytkářský průmysl. Hlavními pro-
dukty byly dráty pro výrobu vysokopevnostních šroubů, dráty pro ocelová lana, mechanické a ná-
bytkářské pružiny, speciální vysokouhlíkaté dráty a dráty do předpjatého betonu. Výrobky z drátu 
navazovaly na vlastní výrobu drátu. Jednalo se především o výrobu ocelových výztužných prvků 
do pryže, široký sortiment lan, mezi které patří lana speciální, jeřábová, důlní, rybářská, pro lanov-
ky a vleky, dále pak různé druhy pružin podle požadavku zákazníka.
Společnost patřila k největším výrobcům taženého nízkouhlíkatého drátu v České republice a byla 
rovnocenným konkurentem většině evropských výrobců. Současně byla největším výrobcem pa-
tentovaných drátů v České republice. Svým objemem produkce tažených drátů za studena z vyso-
kouhlíkové oceli se řadila ve svém výrobním portfoliu mezi největší evropské hráče na trhu. Podíl 
vývozu výrobků přestavoval více než 7 procent, a to zejména na náročné trhy Evropské unie.
Firma pokračovala v  modernizaci strojového parku, zahájila výstavbu nové expediční haly jako 
součást II. etapy projektu modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Cílem moderni-
zace bylo posílit portfolio v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl, jako je výroba 
spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Zá-
měrem bylo doplnit a  výrazně navýšit výrobní kapacity a  posílit pozici zejména na  evropském 
trhu. Společnost zahájila rekonstrukce budov, které významně přispějí ke  zlepšení zázemí pro 
zaměstnance.
Společnost zaměstnávala přibližně 1 000 lidí a její tržby dosáhly zhruba 3,5 miliardy korun.
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VII.8  SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Údržba místních komunikací
Město má ve  svém majetku zhruba 58 kilometrů 
cest a 23 kilometrů chodníků. Stará se o 750 silnič-
ních vpustí a  26 mostů, můstků a  lávek. Náklady 
na  údržbu místních komunikací dosáhly 26,16 mili-
onu korun. Zimní údržba místních komunikací stála 
1,23 milionu. Na  opravy chodníků vynaložilo město 
8,34 milionu a na opravy silnic 16,59 milionu.
V průběhu roku se rekonstruovalo 14 úseků chodníků 
ve všech městských částech Bohumína. Mezi největ-
ší rekonstrukce patřila oprava chodníku v Ostravské 
ulici za 990 tisíc korun, chodník v ulicích Poděbrado-
va a Alešova za 713 tisíc korun, chodník v Palackého  
ulici za 731 tisíc korun, chodník v Janáčkově ulici kolem DDM za 765 tisíc korun, páteřní chodník 
přes Rafinerský lesík II. etapa za 480 tisíc korun, oprava zámkové plochy ve vnitrobloku v Mácho-
vě ulici za 593 tisíc korun, oprava vnitrobloku v Kostelní ulici za 381 tisíc korun. Dále v rámci oprav 
chodníků došlo k opravě garážových vjezdů v Čáslavské ulici 990-993, kde se opravilo 12 vjezdů 
za 589 tisíc korun, další vjezdy se rekonstruovaly v ulici Osvoboditelů 1001-1006, kde se vylepšilo 
12 vjezdů za 676 tisíc korun. Probíhaly také opravy kontejnerových stání v lokalitě Záblatí za 48 
tisíc korun i částečná oprava plotu v Masarykově ulici kolem místní fary za 45 tisíc korun.   
Město opravilo 26 úseků silnic v celkové ploše 21 600 m2 za rekordních 9,5 milionu korun, vozov-
ky dostaly nový asfaltový koberec. Mezi největší rekonstrukce patřila oprava povrchu po rekon-
strukci vodovodu a kanalizace v Blatné ulici, kde se město podílelo 40% spoluúčastí. Náklady se 
vyšplhaly na 1 750 tisíc korun. Druhou největší akcí byla oprava povrchu v Okružní ulici, kde se 
také prováděla oprava kanalizace a vodovodu, náklady města se vyšplhaly na 660 tisíc korun. 
Mezi další větší akce patřila revitalizace zpevněných ploch v ulici 9. května kolem bytového domu 
č. p. 952. Zde byl položen nový asfaltový koberec včetně nových obrubníků v částce 860 tisíc ko-
run. Koncem roku začaly stavební práce na opravě mostu přes potok Lutyňka v lokalitě Červína. 
Odhadované náklady činily 2 650 tisíc korun. Dostalo se i na opravy výtluků ve všech městských 
částech Bohumína. Náklady byly 1 060 tisíc korun. 
Čištění a  oprava silničních vpustí si vyžádala 287 tisíc korun. Opravy autobusových zastávek, 
které má město ve správě, přišly na 170 tisíc korun. Údržba semaforů ve Skřečoni a ve Starém 
Bohumíně vyšla na 80 tisíc korun.

Údržba veřejného osvětlení
Na údržbu a provoz veřejného osvětlení město vynaložilo 12,17 milionu. Náklady na údržbu činily 
10,03 milionu, z toho běžná údržba přišla na 2,45 milionu, a na modernizaci a rozvoj veřejného 
osvětlení připadlo 7,58 milionu. Náklady na elektrický proud činily 2,14 milionu. Mezi nejvýznam-
nější investice patřilo nové LED nasvětlení Lidické ulice za 1,74 milionu, nové LED nasvětlení ulic 
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Šunychelská a  Palackého za  1,42 milionu, nové LED nasvětlení ulic Koperníkova a  Za  Městem 
za 1,13 milionu, LED nasvětlení nového chodníku v Tovární ulici za 990 tisíc korun, LED nasvětle-
ní části ulice 1. máje za 695 tisíc korun a nasvětlení podchodu na nově vybudované cyklostezce 
Na Panském.

Čištění města
Náklady na čištění a údržbu města dosáhly 4,77 milionu korun. Na zametání cest a chodníků stroj-
ními zametači město vynaložilo 1,560 milionu korun, na vývoz odpadkových košů a úklid odpado-
vých nádob 1 milion korun. Tímto způsobem se uklidilo 159 tun odpadu, jehož následné uložení 
na skládku stálo město 119 tisíc korun. Úklid veřejného prostranství spojený s ručním zametáním 
si vyžádal 464 tisíc korun. Náklady na pojízdný vysavač psích exkrementů dosáhly 7 tisíc korun. 
Za opravy a pořízení nových odpadkových košů zaplatilo město 99 tisíc korun a za odvoz odpadu 
od Kališova jezera 18 tisíc korun. Náklady na deratizaci představovaly 27 tisíc korun. Na drobný 
provozní materiál město vydalo 32 tisíc korun. Za tlakovou očistu autobusových zastávek a veřej-
né dlažby se zaplatilo 427 tisíc korun. Údržba veřejného prostranství (plochy před hřbitovy, úklid 
lokalit ve Skřečoni a Záblatí, plochy před garážemi v Mírové ulici) stála město 358 tisíc korun. 
Nové cyklostojany přišly město na 32 tisíc korun. Za údržbu cykloboxů město zaplatilo 24 tisíc ko-
run. Na chemické odplevelení chodníků postřikem se vynaložilo 98 tisíc korun. Vyčištění a úpravy 
břehů Kališova jezera stálo 161 tisíc korun.

Městské tržiště
Městská tržnice v Nádražní ulici má stabilní místo v portfoliu služeb občanům. Na tržišti nabízeli 
zboží prodejci z Bohumína, z okolních měst a také prodejci z Polska. Šlo zejména o domácí produk-
ty jako sazenice, ovoce, zeleninu, vejce, ale i drogerii či oděvy.

Náklady a zisk z tržiště (v tis. Kč)

Rok Náklady na provoz Vybráno na poplatcích

2015 190 495

2016 205 476

2017 208 349

2018 286 336

2019 220 237
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Pohřebnictví
Celkové náklady na  pohřebnictví dosáhly 2,57 milionu korun, z  toho město vydalo 1,24 mili-
onu na údržbu pěti hřbitovů. Z toho pravidelné sečení trávy stálo 568 tisíc, za údržbu dřevin 
na hřbitovech zaplatilo město 260 tisíc korun (ořezy, likvidace výmladků, frézování pařezů, ká-
cení stromů, postřiky plevelů), za umístění mobilního WC uhradilo 70 tisíc korun a na drobné 
opravy vynaložilo 342 tisíc korun (45 tisíc korun opravy plotu, likvidace starých hrobových rámů 
a náhrobků, drobné opravy, deratizace, 183 tisíc korun na čištění chodníků, 47 tisíc korun na je-
jich zapískování, 67 tisíc korun na studie rozvoje hřbitova v Novém Bohumíně).

Za 1,1 milionu byly během roku provedeny úpravy veřejných ploch na hřbitovech. Šlo o chodníč-
ky na hřbitově ve Starém Bohumíně za 227 tisíc korun, chodník v Novém Bohumíně za 112 tisíc 
korun, chodníky v Záblatí za 470 tisíc korun, čelní plot ve Skřečoni za 241 tisíc korun a úpravu 
plochy u pomníku zemřelým polským občanům ve Skřečoni za 44 tisíc korun. 

Za správu pohřebišť město zaplatilo 162 tisíc korun. Na poplatcích za hrobová místa se vybralo 
672 tisíc korun. Spotřeba vody stála 11 tisíc korun.

Útulek pro psy
Město provozovalo útulek pro opuštěné a  toulavé psy nejen z  Bohumína, ale také z  Rychvaldu 
a Dolní Lutyně. Strážníci odchytili a do útulku umístili 154 psů, z toho v Bohumíně 93 psů, v Rych-
valdu 54 psů a v Dolní Lutyni 7 psů. Z útulku si občané osvojili 63 psů. K původním majitelům se 
vrátilo 89 psů.

Náklady na provoz útulku představovaly 1,16 milionu korun. Na mzdy, včetně sociálního a zdravot-
ního pojištění správců útulku, bylo vynaloženo 262 tisíc korun. Náklady na opravy útulku, včetně 
rekonstrukce kotců, byly 325 tisíc korun, krmivo stálo 150 tisíc korun, údržbový materiál 99 tisíc 
korun, veterinární služby vyšly na  94 tisíc korun, odvoz odpadů včetně deratizace útulku přišel 
na 13 tisíc korun. Za elektřinu, vodu a nájem zaplatilo město 54 tisíc korun. Do útulku město poří-
dilo nové boudy, umyvadlo, odchytovou tyč a lékárničku celkem za 44 tisíc korun. Oprava podlahy 
v zadní části útulku stála 98 tisíc korun. 

Příjmy útulku dosáhly 126 tisíc korun. Město Rychvald a obec Dolní Lutyně uhradily za umístění psů 
103 tisíc korun. Majitelé a noví vlastníci při převzetí psa z útulku zaplatili 7 tisíc korun a 16 tisíc ko-
run z celkových příjmů tvořily dary pro útulek. Denní náklady na pobyt psa v útulku činily 100 korun.

Kočičí depozit
Město Bohumín poskytlo finanční příspěvek 20 tisíc spolku Kočky Bohumín, který pečuje o opuš-
těné a toulavé kočky převážně z Bohumína.
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VII.9  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Rok 2019 byl pro městkou nemocnici klíčový. Ve srovnání s předchozími lety došlo k růstu objemu 
zdravotních služeb, a to jak v oblasti akutní a následné lůžkové péče, tak i v segmentu péče am-
bulantní. Navýšení poskytované péče se pozitivně odrazilo v růstu výnosů od zdravotních pojišťo-
ven o zhruba 27 miliónů korun. Podařilo se také částečně stabilizovat a posílit zdravotnický per-
sonál. Nemocnice vynaložila nemalé finanční prostředky na investice. Zásadní z hlediska kvality 
poskytované péče byl nákup a zprovoznění počítačového tomografu (CT), který umožňuje rychlou 
a přesnou diagnostiku akutních i chronických onemocnění. 

Investiční činnost a opravy
Do oprav, údržby a technického zhodnocení nemocnice vložila 2 526 tisíc korun, do pořízení dlou-
hodobého majetku 7 468 tisíc korun. Sponzoři se podíleli částkou nebo věcnými dary v hodnotě 
316 tisíc korun na pořízení majetku a uspořádání seminářů. 

Nejvýznamnější opravy z vlastních zdrojů Cena (v tis. Kč)
Opravy zdravotnické techniky 1 563
Malby a nátěry 76
Servis a opravy výtahů 167
Opravy majetku ve výpůjčce 162
Opravy výpočetní techniky 87

Nejvýznamnější nákupy z vlastních zdrojů Cena (v tis. Kč)
CT skener SOMATOM 6 038
Postele a noční stolky vč. příslušenství 268
RTG generátor MP 50 150
Elektrický turniket 4500 ELC 92
Tělo pohonné jednotky 70

Lůžková vybavenost

Akutní lůžka
Interní oddělení 22 lůžek
Interní JIP 5 lůžek
Chirurgické oddělení 20 lůžek
Chirurgická JIP 4 lůžka
Odd. gynekologie a miniinvazivní chirurgie 15 lůžek
Centrum následné péče
Léčebna dlouhodobě nemocných 60 lůžek
Ošetřovatelské oddělení 37 lůžek
Akutní a následná péče celkem 163 lůžek
Oddělení zdravotně sociálních lůžek 12 lůžek
Lůžkový fond BMN celkem 175 lůžek
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Ambulantní péče: Oddělení anesteziologie a resuscitace, infuzní stacionář 
   Ambulance léčby bolesti
   Rehabilitační oddělení
   Radiodiagnostické oddělení, CT pracoviště
   Oddělení klinické biochemie a hematologie, transfúzní lékařství (laboratoř)
   Interní ambulance
   Chirurgická ambulance
   Gynekologická ambulance
   Plicní ambulance
   Ortopedická ambulance

Počet hospitalizací: 4 230    Počet ošetřovacích dní: 54 393
Počet ambulantních vyšetření: 70 927   Počet operací: 1 232 (z toho 473  laparoskopických)
Na konci roku v nemocnici pracovalo 299 zaměstnanců.

Zubní péče
Na území města působilo sedm zubních lékařů. Dvě zubařky však ohlásily, že v závěru roku svou 
činnost ukončí a odejdou do důchodu, což se dotkne zhruba tří tisíc pacientů. Město se snažilo 
krizi předejít a nabízelo zájemcům z oboru připravenou ordinaci a také bydlení. Do konce roku se 
však pojišťovnám ani městu nového stomatologa najít nepodařilo.

Sociální péče na území města
V  průběhu roku proběhlo vyhodnocení dostatečnosti stávající kapacity domovů pro seniory 
na území našeho města a bylo doporučeno činit kroky ke zvýšení této kapacity. Opět pokračoval 
projekt dobrovolnictví, kdy díky zejména bohumínským seniorům a středoškolským studentům 
a pod hlavičkou Spolku Počteníčko docházelo k vyplnění volného času seniorům žijících v domo-
vech pro seniory.
V červnu Bohumín hostil Výstavu ručních prací seniorů pěti měst. Praktické a umělecké výrobky 
bylo možno zhlédnout v prostorách nové budovy Centra sociálních služeb Bohumín.  
O prázdninách proběhl 10. ročník Prázdninového kolotoče, který nabídl dětem atraktivní trávení 
volného času. Do akce se mimo hlavního organizátora, K3 Bohumín, zapojila většina místních ne-
ziskových organizací a dalších subjektů. Již devátým rokem po sobě realizovalo město pro seniory 
s omezenou pohyblivostí poznávací výlet autobusem. Prohlídková trasa vedla zajímavými místy 
v Bohumíně, kde aktuálně probíhaly velké investiční akce. Celou cestu komentovali přítomní zá-
stupci vedení města. 
Bohumín znovu městem k seniorům nejpřívětivějším. V regionu obhájil první místo v kategorii 
do 30 tisíc obyvatel. Titul udělila Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje na základě hod-
nocení nezávislou agenturou.
V říjnu proběhl v prostorách ZŠ Čs. armády 13. ročník zábavně-sportovních her seniorů. Senioři 
soutěžili ve sportovních disciplínách a vědomostních hrách, hodnotilo se rovněž kulinářské umění 
účastníků.
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Probíhal zkušební provoz tzv. cyklorikši, kterou zakoupilo město. Jedná se o dopravní prostředek 
připomínající tříkolku s přístřeškem, který má zpestřit život starším lidem a umožnit méně po-
hyblivým obyvatelům a jejich příbuzným výlety do blízkého okolí.
Ke konci roku bylo v rámci projektu Armády spásy v ČR s názvem Prevence bezdomovectví posky-
továno ubytování celkem 58 osobám (32 dospělých a 26 nezletilých dětí) ve 30 bytech. Byty byly 
přidělovány v Trnkové ulici, dále pak v rekonstruovaném domě v Drátovenské ulici.
Celoročně fungovala služba senior taxi pro osoby od 65 let, které mohly absolvovat jízdu na kon-
krétně určená místa za  jednotnou cenu 15 korun. Senior taxi uskutečnilo více jak 18 tisíc jízd, 
město službu dotovalo částkou 1 163 tisíc korun. Celoročně fungovala také služba baby taxi, která 
slouží rodinám s dětmi do šesti let a za podobných podmínek zajišťuje přepravu rodičů s dětmi 
k dětskému lékaři, na polikliniku či do nemocnice. V rámci baby taxi se uskutečnilo bezmála 400 
jízd a město službu dotovalo částkou 23 tisíc korun.
Po celý rok byly v platnosti opatření obecné povahy, díky kterým ve třech lokalitách na území měs-
ta neměly nově příchozí nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi – doplatek na bydlení. Opatření se 
nedotýká osob, které v těchto oblastech bydlely již před zavedením tohoto opatření. 
Koncem roku místní Charita otevřela nový dům sv. Kláry, ve kterém plánovala nabídnout deset 
lůžek v rámci odlehčovací služby. Došlo tak k navýšení celkové kapacity této sociální služby, která 
bude sloužit lidem s různým handicapem a seniorům a pomůže tak pečujícím osobám.
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace poskytovala pět druhů sociálních 
služeb. Pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář Domovinka, sociálně terapeutické 
dílny Klíček a pobytovou službu Domov Cesmína ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně.
V dubnu se ambulantní služby a zázemí terénních služeb přestěhovaly do nově zrekonstruova-
ných prostorů v Masarykově ulici 365 v centru města. Oproti původním prostorům jsou nové pro-
story bezbariérové a sdružují služby na jednom místě. 

Pečovatelskou službu využilo 234 občanů města. Přímá péče (pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při podávání jídla, pomoc při péči o  vlastní osobu) byla poskytnuta občanům v  rozsahu 5  092 
hodin. Další základní činností je pomoc při zajišťování chodu domácností v podobě úklidů, náku-
pů, pochůzek, praní a žehlení prádla. Centrum zaznamenalo v této oblasti 12 750 úkonů za rok. 
Významnou pomocí seniorům je zajištění dovozu obědů. Tato služba dosáhla objemu 26 562 do-
vezených jídel (po-pá 22 209 jídel, so, ne a svátky 4 353 jídel), což představuje nárůst o 222 rozve-
zených obědů oproti roku 2018. Celkem poskytlo Centrum v pečovatelské oblasti služby v rozsahu 
14 606 hodin, což je o 1 379 hodin méně než v roce 2018. 

Osobní asistenci využívalo 14 občanů. V průběhu celého roku byla tato služba poskytnuta v roz-
sahu 1 735 hodin. Oproti roku 2018 došlo k navýšení poskytované osobní asistence o 389 hodin.

Ambulantní službu Denní stacionář Domovinka, čerpalo v průběhu roku 16 klientů s věkovým 
průměrem 32 let, převážně ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci druhé osoby. 

Služba sociálně terapeutické dílny Klíček se zaměřovala na  osoby s  mentálním, zdravotním, 
tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením od  16 do  64 let, které nebyly vzhledem 
ke svému handicapu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. V průběhu roku byla 
služba poskytována 32 uživatelům. Průměrná věková struktura uživatelů se pohybovala okolo 35 
let. Z celkového počtu uživatelů tvořily převážnou část osoby s mentálním postižením.
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Domov Cesmína pod hlavičkou Centra sociálních služeb Bohumín poskytoval pobytové služby 
seniorům od 65 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou celoden-
ní pomoc jiné fyzické osoby. Čtyřpodlažní zrekonstruovaná budova nabízela 58 míst k ubytování 
v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. V průběhu roku zde bydlelo 74 klientů s věkovým průměrem 
84 let. Převážná část klientů zařízení (43 osob) byla zcela závislá na pomoci jiné osoby s přizna-
ným příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni. Plně imobilních uživatelů upoutaných na lůžko bylo 
29 a dalších 25 uživatelů bylo mobilních pouze za pomoci technických pomůcek, čtyři uživatelé 
byli bez omezení. V závěru roku byla zahájena I. etapa stavebních úprav v zařízení, která s sebou 
přinese vybudování nového zázemí pro zaměstnance.

Finanční prostředky vynaložené městem na registrované sociální a návazné služby v roce 2019:

Výše dotace na činnost (v tis. Kč)

Registrované sociální služby 
poskytované na území města

Registrované sociální služby 
poskytované mimo území města Ostatní (spolky, svazy…) Celkem

2 684 36 517 3 237

Centrum sociální služeb Bohumín, příspěvková organizace, obdržela  příspěvek na provoz od  města Bohu-
mína 6 948 tisíc korun. Nad rámec tohoto příspěvku se město Bohumín podílelo, v rámci individuálního pro-
jektu Moravskoslezského kraje, na financování služby sociálně-terapeutické dílny částkou 630 tisíc korun.

Sociální služby v Bohumíně v roce 2019

druh služby název služby poskytovatel adresa zařízení forma poskytování

sociální 
poradenství

odborné sociální 
poradenství Charita Bohumín Štefánikova 957, 

Bohumín 1 ambulantní

so
ci

ál
ní

 p
éč

e

osobní asistence Centrum sociálních služeb 
Bohumín, p. o.

 území města 
Bohumína

terénní

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

odlehčovací služba

Charita Bohumín Farská 301, 
Bohumín 2 pobytová

Slezská diakonie Nerudova 1041, 
Bohumín 1 ambulantní

denní stacionář Centrum sociálních služeb 
Bohumín, p. o.

Okružní 1069, 
Bohumín 1 ambulantní

domovy pro seniory

Centrum sociálních služeb 
Bohumín, p. o.

Slezská 23, 
Bohumín 2

pobytováDomov Jistoty, p. o. MSK Šunychelská 1159, 
Bohumín 1

Charita Bohumín Farská 301, 
Bohumín 2

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

Bohumín 1 pobytová

chráněné bydlení Domov Jistoty, p. o. MSK

Koperníkova 1212, 
Bohumín 1

pobytová
Malá 514,

Bohumín 2

sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení BMN, a.s. Slezská 207,

Bohumín 2 pobytová
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so
ci

ál
ní

 p
re

ve
nc

e
raná péče Slezská diakonie

Nerudova 1041, 
Bohumín 1 + území 
města Bohumína

terénní + ambulantní

sociální rehabilitace Slezská diakonie
Nám. Svobody 7, 

Bohumín 2 + území 
města Bohumína

ambulantní + terénní

nízkoprahové denní 
centrum Charita Bohumín Drátovenská 197, 

Bohumín 5 ambulantní

noclehárna Charita Bohumín Drátovenská 198, 
Bohumín 5 ambulantní

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Slezská diakonie Drátovenská 246, 
Bohumín 5

ambulantní

Bunkr, o.p.s. Ad. Mickiewicze 67, 
Bohumín 1

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi Slezská diakonie

Drátovenská 246, 
Bohumín 5 + území 

města Bohumína 
ambulantní + terénní 

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
Slezská diakonie

 Nerudova 1041, 
Bohumín 1 + území 
města Bohumína

ambulantní + terénní

sociálně terapeutické dílny

Centrum sociálních 
služeb Bohumín, p.o.

Slezská 164, 
Bohumín 2 ambulantní

Domov Jistoty, p. o. MSK Šunychelská 1159, 
Bohumín 1 ambulantní

terénní programy

Slezská diakonie

 území města 
Bohumína terénní

Renarkon, o.p.s. 

Romodrom o.p.s.

Armáda spásy v České 
republice, z.s.
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VII.10  VZDĚLÁVÁNÍ

V Bohumíně působilo 8 základních škol, které byly 
uspořádány do  6 příspěvkových organizací města 
a soukromá ZŠ Pianeta s Montessori výukou. V září 
nastoupilo do bohumínských škol 170 prvňáků. V 10 
mateřských školách bylo 613 dětí a v základních ško-
lách 1 706 žáků. Soukromá mateřská škola BAMBI-
NO ukončila svou činnost k 31. 8. 2019.

V  srpnu došlo k  mimořádné události, když vypukl 
požár ve  skřečoňské základní škole. Požár zasáhl 
část střechy. Radnice začala okamžitě s  likvidací 
škod. Ty nakonec přesáhly pět milionů korun. V prv-
ní fází oprav odstranili dělníci shořelý krov a  krytinu. Vyklidili i  zasaženou učebnu a  přilehlý 
kabinet. Odstranit se musel poškozený strop včetně nosné konstrukce mezi půdou a učebnou 
s kabinetem. V prosinci už byla škola zase pod střechou. Sanovalo se zdivo, střecha dostala no-
vou krytinu. Řemeslníci pak začali pracovat na nových stropních konstrukcích, které byly nesta-
bilní a musely se zbourat a postavit znovu. Nutné bylo provést i nové elektroinstalace, omítky 
i montáž ústředního topení. Škola po požáru fungovala v omezeném režimu.

Základní školy

Základní školy Počet žáků

2017/2018 2018/2019

Masarykova ZŠ 476 486

ZŠ Starý Bohumín 26 27

ZŠ Čs. armády 478 489

ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 248 230

ZŠ Skřečoň 253 255

ZŠ Pudlov 80 88

ZŠ Bezručova 93 97

ZŠ Záblatí 35 34

Celkem 1 689 1  706
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Mateřské školy

Mateřské školy Počet dětí

2017/2018 2018/2019

MŠ Fitškolka 100 100

MŠ Rafík 75 75

MŠ Smetanova 70 70

MŠ Čáslavská 50 50

MŠ Nerudova 72 74

MŠ Skřečoň 69 69

MŠ Starý Bohumín 40 40

MŠ Záblatí 44 45

MŠ Tovární 56 55

SMŠ Bambino 35 35

Celkem 611 613

Školy a školská zařízení v Bohumíně

Škola, školské zařízení Počet dětí, žáků Doplňující ukazatel

Dětský diagnostický ústav 47
22 dětí bylo umístěno z rodiny

22 dětí z dětských domovů
3 děti z pěstounské péče

118 dětí bylo umístěno na záchytném pracovišti

Dům dětí a mládeže Fontána
1 118 dětí v 70 zájmových útvarech

3 309 lidí na 119 akcích
728 dětí na 31 táborech

Gymnázium 
Františka Živného 320 215 studentů v osmiletém studiu

105 studentů ve čtyřletém studiu

Střední škola 520
100 studentů SOŠ studijní obory
303 studentů SOU studijní obory
117 studentů nástavbové obory

Základní umělecká škola 380
285 žáků (hudební obor)
59 žáků (výtvarný obor)

36 žáků (literárně-dramatický obor) 

Salome (denní stacionář 
a poradna rané péče)

24 uživatelů sociálně aktivizační služby
4 uživatelé odlehčovací služby

28 rodin

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

4 děti (mateřská škola)
7 žáků (autistická třída ZŠ)
7 žáků (rehabilitační třída)

13 žáků (pomocná třída)
15 studentů (střední škola)
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Investice a opravy v roce 2019 (v tis. Kč)

Školy a školská zařízení Akce Náklady
(v tis. Kč)

ZŠ Pudlov Výměna oken, I. etapa 2 119

ZŠ Čs. armády Zateplení stěn spojovací chodby 2 038

Masarykova ZŠ GO podlahy kuchyně a stropu suterénu 1 704

ZŠ Beneše Oprava střechy vč. krovu, III. etapa 1 664

ZŠ Bezručova Oprava sociálního zázemí, I. etapa 1 412

ZŠ Čs. armády Oprava sociálního zázemí, II. etapa 1 190

Masarykova ZŠ Oprava podlahy tělocvičny 1 143

ZŠ Bezručova Oprava povrchu školního hřiště 1 062

ZŠ Pudlov Oprava střechy nad tělocvičnou 593

ZŠ Pudlov Oprava střechy po odstraněném komínovém zdivu 304

MŠ Čáslavská Dětské atrakce 248

Salome Oprava havarijního stavu vnitřní kanalizace – pod levou částí 
objektu 231

ŠD a MŠ Skřečoň Dětské atrakce 217

Masarykova ZŠ Oprava rampy u kuchyně 179

DDM Rekonstrukce sociálního zázemí tanečního sálu DDM Bohu-
mín 1 360

DDM Oprava podlahy tanečního sálu 141

Ředitelé školských zařízení na území města Bohumína

Základní a mateřské školy zřizované městem
ZŠ a MŠ Bezručova    PaedDr. Darina Ježíšková
ZŠ a MŠ Čs. armády    Mgr. Adrian Kuder
ZŠ a MŠ Skřečoň    Mgr. Renata Wybraniecová
ZŠ a MŠ Masarykova     Mgr. Miroslav Rosík
ZŠ T. G. Masaryka Pudlov   PaedDr. Jarmila Horová (do 31. 1.)
      Mgr. Ivana Heiduková* (od 1. 2.)
      *zástupce statutárního orgánu

ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše    Mgr. Barbora Bolcarovičová

Soukromé základní a mateřské školy
SZŠ Pianeta     Mgr. Petra Nováková
SMŠ Bambino (škola ukončila činnost k 31. 8.)  Iva Krajčová 

Další školská zařízení
Diagnostický ústav    Mgr. Patrik Ohnheiser
Gymnázium Františka Živného   PaedDr. Miroslav Bialoň
Střední škola Bohumín    Ing. Liběna Orságová
Základní umělecká škola   Mgr. Barbora Kachlová
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VII.11  KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

K3 BOHUMÍN
Příspěvková organizace K3 Bohumín zajišťovala pro-
voz kultury, kina, letního kina, knihovny se třemi po-
bočkami, pořádala kurzy, vyvíjela andragogickou i pe-
dagogickou činnost v  rámci kurzů, besed a  lekcí pro 
žáky ZŠ, MŠ i dospělou veřejnost. Provozovala také 
obchodní aktivity při zajišťování akcí na klíč, malopro-
deje zboží v bufetu, výrobu placek, pronájmy či pro-
vozování skákacích hradů, zajišťování reklamy či pro-
deje vstupenek na akce K3, ale i na další akce v rámci 
jiných organizací.

Provoz organizace byl zajištěn prostřednictvím 18,5 
pracovních úvazků a pomocí externistů (promítači, pokladní, uvaděči, animátoři, šatnáři, technici 
pro stavbu pódií, atp.). K3 Bohumín realizovala 1 612 akcí, zajišťovala týdně 123 výpůjčních hodin 
v knihovně. V sekci kultury měla otevřenou pokladnu pro veřejnost 28 hodin týdně.

Návštěvníci akcí 2015 2016 2017 2018 2019

KULTURA

Pro veřejnost 61 632 59 479 79 953 89 143 89 780

Pro školy 5 954 5 470 5 218 3 147 2 588

Akce na zakázku (pronájmy, služby) 24 924 26 384 44 380 30 503 37 493

KINO

Kino pro veřejnost 22 981 25 834 26 269 24 514 22 641

Kino pro školy 2 552 4 274 2 183 4 057 3 866

KNIHOVNA 

Návštěvnost čtenářů 64 517 61 228 58 792 60 054 63 994

Akce pro veřejnost 5 345 6 378 6 072 5 657 6 033

Knihovnické akce a besedy pro školy 8 467 8 728 8 932 9 144 9 284

Kurzy 2 464 2 352 2 471 2 226 1 943

CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ 198 836 200 127 234 270 228 445 237 622

Celkem akcí 1 551 1 569 1 554 1 638 1 612
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KULTURA
Kulturní část organizace uspořádala 138 akcí pro veřejnost, 85 akcí pro klienty a 14 pro školy s celko-
vou návštěvností 129 861 lidí. Na akcích vystoupili například herci Petr Nárožný, Jan Čenský, Zuzana 
Slavíková, Martin Kraus, Ondřej Rychlý, Bára Seidlová, Regina Rázlová, Simona Postlerová, Veronika 
Žilková, Michaela Dolinová, Patricie Solaříková, Ondřej Volejník, Zbigniew Kalina, Lilian Fischerová, 
ale také kapely a zpěváci Bianca Rose (UK), Modrý cimbál, Rufus, Vláďa Hron, Veselá trojka, Maxíci, 
Hodiny, Holki, Dalibor Janda, O5 a Radeček, Slza, Limetal, Legendy se vrací, Grog, Alkehol, Inglagranti, 
Jennifer Kamikazi, Zdeněk Izer, Ladislav Křížek, Pavel Helan, Martin Hrich, Jan Kalousek, Jiří Koběrský. 
Z nových akcí se uskutečnila například Prvorepubliková párty, Herní dny na plátně kina, Literární 
salon, Dámská jízda v  kině, Vojenský den, Slampoetry, Den Země, Pohodové májové odpoledne 
ke Dni matek, Kinokavárna – promítání starým 16mm projektorem, Food festival, Zimní „letní kino“ 
na náměstí a další.

KINO
Kino K3 Bohumín navštívilo 26 507 lidí. Kino promítalo 378krát pro veřejnost a 24 představení pro 
školy. Nejúspěšnějšími filmy se staly Bohemian Rhapsody, Ženy v běhu a Avengers: Endgame. 
Letní kino promítalo od pátku 28. června do soboty 30. srpna. Kvůli rekonstrukce sálu kina byl 
do letního kina přestěhován celý DCP kinoprojektor, takže se promítaly filmové novinky za stan-
dardní vstupné. 

KNIHOVNA
Knihovnice se 7,5 úvazky zajišťovaly nejen dvousměnný provoz dospělého oddělení, ale také provoz 
studovny, dětského oddělení a tří poboček. Knihovna nabízela nejen půjčování knih a časopisů, ale 
také deskových her, interaktivních ALBI tužek a knížek, e-knih, audioknih, hudebních CD. Pravidelný 
program v podobě soutěží, her, workshopů, divadla a dalších aktivit nabízely samostatně dětské 
oddělení a Teen zóna, ale také jednotlivé pobočky knihovny. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny 
outdoorové filmové festivaly, esoterický festival, antikvariát na  náměstí, upomínkové amnestie, 
veřejné čtení, besedy a přednášky, týden knihoven, ale také kurzy, ať již umělecké, rukodělné, počí-
tačové či jazykové. Knihovna organizovala také příměstské tábory a malý prázdninový kolotoč, ale 
také celoměstské soutěže, např. Superčtenář, Perlorodka, Škola naruby, Knížka pro prvňáčka, Král 
pohádek, Pohádkové království očima dětí.

NÁVŠTĚVNOST KNIHOVNY, ČTENÁŘI A VÝPŮJČKY
2015 2016 2017 2018 2019

Výpůjčky celkem (i s prodloužením) 157 379 136 694 123 866 120 342 115 550

Výpůjčky tzv. čisté (bez prodloužení) 89 089 87 851 80 548 77 626 70 368

Návštěvníci celkem 64 517 61 228 58 792 60 054 63 994

Registrovaní čtenáři celkem 2 700 2 685 2 583 2 501 2 486

     – z toho čtenáři do 15 let 829 749 702 667 655
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VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE (v tis. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy ze vstupného 3 399 3 558 3 598 4 130 4 826

Pronájem sálu, přednáškové místnosti, atp. 146 97 132 208 155

Příjmy z akcí pro cizí subjekty 
(komerční i nekomerční zakázky) 1 834 1 622 969 981 1 113

Předprodejní systémy vstupenek (Ticketart, 
Ticketpro, Ticketportal, NDM) 1 211 1 163 1 174 833 849

Maloprodej, popkorn, nachos, atp. 565 567 556 613 621

Příjmy z kurzů 122 145 169 183 163

Sponzorské dary a reklamy 117 151 167 111 153

Příjmy z grantů 275 371 290 657 928

Celkem v tis. Kč 7 669 7 674 7 055 7 716 8 808

Přehled kulturních subjektů, které získaly dotaci na činnost
(na základě hodnocení zpracovaných projektů)

Subjekty - kulturní počet členů

ALMA MATER 41

BART Bohumín 25

Bohumínský spolek Maryška 11

Klub vojenské historie Bohumín 6

Kulturní spolek Oderberg 3

MS PZKO v Bohumíně-Skřečoni 98

Skupina Grog  12

Spolek Přátel bohumínské historie 27

Vojenská technika – IRONCLAD 18

ZUŠ Bohumín 125

C E L K E M 366
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VII.12  SPORT

BOSPOR spol. s r.o.
Společnost BOSPOR provozovala aquacentrum, 
Penzion ve věži, zimní stadion, sportovní halu, Ho-
bbypark, adventure golf, fotbalová hřiště, veřejnou 
plochu vedle Janáčkovy ulice nazvanou Relax za par-
kem a sportovní halu Bosporka. Roční obrat společ-
nosti dosáhl cca 46,1 milionu korun, což bylo zvýšení 
obratu o  3 milióny korun oproti roku 2018. Celková 
návštěvnost všech středisek se dostala opět k 500 
tisícům osob.

Nejnavštěvovanějším střediskem bylo aquacentrum, 
které navštívilo více než 243 tisíc osob, o 4 tisíce více 
než v roce 2018. Nárůst představuje 1,75 procenta.  Měsíce s nejvyšší návštěvností byly červenec 
a srpen, kdy do aquacentra přišlo 53 tisíc návštěvníků. Vysoký počet účastníků si udržuje plavec-
ká škola, jejíž výuky se zúčastnilo 2 652 žáků. Plavecká škola zajišťovala předplaveckou výuku 
dětí ze 14 mateřských škol a plaveckou výuku 1 516 žáků z 18 základních škol nejen z Bohumína, 
ale i okolních měst. Součástí nabídky služeb plavecké školy je také doprava žáků tzv. aquabu-
sem. Celoročně probíhala v aquacentru výuka aquaerobicu. V celostátní soutěži Plavecká soutěž 
měst, která proběhla v pravidelném říjnovém termínu, opět zvítězilo město Bohumín v kategorii 
do 50 tisíc obyvatel. Triumf si připsalo již podesáté. 

Rekordní rok zaznamenal saunový svět v aquacentru, který navštívilo více než 43 tisíc návštěvní-
ků. Nárůst představoval 13 procent. Přispěla k tomu nejen široká nabídka atrakcí, ale i pravidelné 
saunové ceremoniály, které byly v průběhu roku doplněny o tematicky zaměřené saunové noci.

Pátým rokem poskytovala své služby sportovní hala, ve které fungovaly oddíly házené, florba-
lu, kopané, frisbee, ale i  zájmové sportovní kluby badmintonu, tenisu a  jiných. Halu využívali 
k soutěžním utkáním nebo turnajům modeláři aut, sportovní tanečníci, ale i široká veřejnost, pro 
kterou BOSPOR organizoval dva otevřené turnaje v kopané a nově ve spolupráci s 1. SC Bohumín 
noční florbalový turnaj. Sportovní halu využívaly také k výuce tělocviku základní i střední školy. 
Celkem navštívilo sportovní halu více než 51 tisíc osob. Nejnavštěvovanější měsíce byly březen 
a listopad.

Celý rok provozu má za  sebou hala Bosporka. Hala poskytovala prostor ke  hře badmintonu, 
squashe, k  posilování a  různým tréninkům, jež vedou zkušení trenéři. Bosporka se zapojila 
do charitativní akce 500 reps pro děti. Oblíbené bylo také cvičení seniorů nebo cvičební maraton. 
Novinkou v  Bosporce bylo zprovoznění boulderové stěny, která slouží k  tréninku horolezcům. 
O oblíbenosti svědčí naplněnost horolezeckého kroužku pro děti ve věku 6 - 15 let, vedeného 
zkušeným instruktorem, nebo zájem o první letní příměstský lezecký tábor, který Bospor připra-
vil pro bohumínskou mládež. Testem pro sportovní areál bylo také oblastní kolo v boxu. Během 
roku využilo Bosporku více než 19 tisíc návštěvníků. 
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Areál adventure golfu, který je nejvíce závislý na počasí, navštívilo více než 12 tisíc návštěvníků. 
Hřiště je využíváno veřejností a také firmami. Kromě adventure golfu si zde mohou návštěvníci 
zahrát plážový volejbal, petanque a  ruské kuželky. V  areálu se mohou návštěvníci občerstvit 
v restauraci.

Zimní stadion navštívilo více než 46 tisíc lidí, tržby se zvýšily o více než 70 tisíc korun proti roku 
2018 především zásluhou pronájmů ledové plochy hokejovým klubům a organizováním veřejné-
ho bruslení. Nadále zimní plocha sloužila pro školy a školky, trval zájem o školu bruslení, probí-
halo zde pravidelné bruslení pro širokou veřejnost, trénovali a hráli tady své soutěžní zápasy malí 
hokejisté do 5. třídy i hokejisté krajské ligy mužů. Svou oblibu potvrdila půjčovna bruslí, která 
nabízela více než 180 párů bruslí. Zimní stadion byl také využitý v letních měsících, a to k turnaji 
v házené a mistrovství Moravy v kulturistice juniorů.

Penzion ve věži využívali hosté z celého světa, především z evropských zemí, ale také z Asie, 
Ameriky i Austrálie. Celkem se zde ubytovalo 3 286 hostů z 31 států. Počet přijíždějících hostů 
se zvýšil o více než 6 procent proti roku 2018. Podle počtu hostů byly nejvíce obsazené měsíce 
červen a červenec. Hosté měli možnost využít benefit ve formě volného vstupu do aquacentra, 
saunového světa a adventure golfu. Penzion spolupracuje v rámci rezervací se společností Book-
ing.com. O spokojenosti hostů svědčí to, že Penzion ve věži ohodnotili průměrně 9 z 10 možných 
bodů. Proběhla rekonstrukce některých koupelen, výměna koberců v některých pokojích, pokoje 
byly vybaveny modernějšími televizními přijímači. Na proskleném schodišti penzionu se usku-
tečnil 14. ročník akce Běh do schodů, který pořádala společnost Bospor ve spolupráci se školním 
sportovním klubem při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně. 

O  oblíbenosti Hobbyparku svědčí jeho návštěvnost především v  letních měsících. Mezi nejob-
líbenější atrakce patří Mauglího stezka a Mauglího ranč. Mauglího stezka prošla ke konci roku 
výměnou všech sítí. V ranči mohly děti vidět běžná domácí i exotičtější zvířata. Na dopravním 
hřišti se tradičně konala výuka základů silničního provozu dětí nejen bohumínských škol. Hřiště 
využívala veřejnost a cyklisté ze širokého okolí, kteří měli možnost si odpočinout a posilnit se 
v některém z občerstvení. Hobbypark byl centrem mnoha kulturních a společenských akcí, jako 
např. pivní slavnosti nebo sraz automobilových veteránů. Na ploše Relax za parkem bylo po celý 
rok udržováno bludiště z habrů, s jehož otevřením se počítá v průběhu roku 2020. 

Na fotbalových hřištích, kde je prováděna pravidelná údržba a regenerace, hrají jak mladí fotba-
listé, tak i muži, kteří hrají divizní soutěž. Společnost BOSPOR spravovala nejen sportovní zaří-
zení, ale podporovala i činnost sportovních oddílů. Fotbalový klub FK Bospor Bohumín, hokejový 
klub HC Bospor Bohumín, dívčí házenou a florbal 1.SC Bohumín 98, úspěšně se rozšiřoval počet 
plavců v Plaveckém klubu Bohumín, na velmi dobré úrovni pokračovala spolupráce s DDM, ško-
lami i školkami. 
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Přehled sportovních a ostatních zájmových subjektů, které získaly dotaci na činnost  v roce 2019
(na základě stavů a složení členských základen)

Subjekty - sport Počet členů

FK Bospor Bohumín 307
TJ Sokol Bohumín 300
1. SC BOHUMÍN 98 279
Plavecký klub Bohumín 240
TJ Viktorie Bohumín 180
ROCKWOOL KLUB 161
HC BOSPOR Bohumín 160
TJ Sokol Záblatí  141
Aerobic club - Bohumín 134
FK Slovan Záblatí 126
Atletický klub Bohumín 101
ŠSK při SŠ Bohumín 95
SK CWG Bohumín 93
KO Fitnesscentrum Šembi 76
SK Badminton Bohumín   68
ŠSK při Gymnáziu Fr. Živného 66
SRK Starý Bohumín 65
JUDO Bohumín 64
SKV BONATRANS Boh. 62
FiTboxRiSk-Bohumín 61
KČT, odb.TRAMP Boh. 48
OK FAJA BOHUMÍN 42
BC Bohumín 38
SCB Sport klub 37
CK HOBBY Bohumín  34
ČRS, MO Boh.-rybol. tech. 29
Šachová škola Bohumín 27
Powerlifting RASPBERRY 27
TOM 2621 SVIŠTI 26
ŠSK při ZŠ Beneše 24
KČT, odb. ZdP ŽIVOT Boh. 24
Z. S. Mládež 24
TK Skřečoň 22
HC 2000 Bohumín 21

C E L K E M 3 202
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Subjekty – ostatní zájmové Počet členů

SH ČMS – SDH Bohumín-Záblatí (hasiči) 81

SH ČMS – SDH Bohumín-Kopytov (hasiči) 111

SH ČMS – SDH Bohumín-Šunychl (hasiči) 142

SH ČMS – SDH Bohumín-Vrbice (hasiči) 123

SH ČMS – SDH Bohumín-Skřečoň (hasiči) 55

SH ČMS – SDH Bohumín-Starý Bohumín (hasiči) 48

SH ČMS – SDH Bohumín-Nová Ves (hasiči) 23

ČSCH, ZO CHOP  Bohumín-Skřečoň (ptáčkaři) 47

ČSV, ZO Bohumín (včelaři) 17

ČRS, MO Bohumín (rybáři) 657

ZO ČZS Bohumín Šunychelská (zahrádkáři) 120

ZO ČZS U benzínové pumpy Bohumín (zahrádkáři) 52

ZO ČZS Bohumín-Vrbice (zahrádkáři) 9

Myslivecký spolek Bohumín (myslivci) 25

ČSS, ZO 7-01, Orcus (speleologové) 22

C E L K E M 1 532

Poskytnuté dotace na činnost, akce, opravy a investice v roce 2019 (v tis. Kč)

Dotace na činnost  Částka

Sportovní 7 260

Kulturní 856

Ostatní zájmová 527

Celkem 8 643

Dotace na akce Částka Dotace na opravy a investice Částka

Sportovní 1 066 Sportovním subjektům 482

Kulturní 439 Kulturním subjektům 60

Ostatní zájmové 200 Ostatním zájmovým subjektům 47

Celkem 1 705 Celkem 589



66

B O H U M Í N  2 0 1 9

VII.13 MĚSTSKÁ POLICIE A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

U Městské policie Bohumín sloužilo 39 stráž-
níků, z toho na základě veřejnoprávní smlouvy 
8 strážníků v  Rychvaldu a  1 strážník v  Dolní 
Lutyni. Na  území Bohumína a  Rychvaldu za-
jišťovala městská policie nepřetržitý 24hodi-
nový provoz, při kterém se střídaly 4 směny 
po 9 strážnících. Strážníkům pomáhalo v te-
rénu 8 asistentů prevence kriminality (APK), 
1 APK vykonával svou činnost pro potřebu 
úřadu práce. Osm APK bylo placeno z dotace 
Operační program zaměstnanosti. Dva APK 
byli placeni z dotace úřadu práce a na činnost 
všech APK přispívalo i město.

Materiálové a technické zabezpečení 
Městská policie využívala 5 osobních motorových vozidel, z toho 3 auta užívaly hlídky v Bohumíně, 
po jednom vozidle pak v Rychvaldu a v Dolní Lutyni. 

Díky kamerovému systému vyřešila městská policie 10 důležitých událostí, včetně odhalení několi-
ka pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob. Systém tvořilo 28 pohyblivých barevných 
kamer a vyhodnocovací záznamové zařízení. V boji s trestnou činností strážníci využívali také 2 fo-
topasti, které přemisťovali podle potřeby do míst, kde docházelo k častým krádežím, poškozování 
majetku města a zakládání černých skládek.  

Dalším významným pomocníkem v oblasti předcházení majetkové trestné činnosti byl pult centra-
lizované ochrany (PCO). Městská policie dohlížela na 84 napojených objektů. PCO zaznamenal 137 
poplachů. Většinu z nich zapříčinily technické závady na zabezpečovacím zařízení objektu, pově-
trnostní vlivy a hlavně chyby obsluhy. K ostatním poplachům v objektech, které nejsou napojené 
na PCO, hlídka vyjížděla v 6 případech. 

Díky záznamovému systému ReDat monitorovala městská policie 2 telefonní linky, 1 mobilní lin-
ku a provoz radiové sítě městské policie. Dále provozovala 5 přenosných měřičů rychlosti vozidel. 
Tato zařízení upozorňovala řidiče na překročení rychlosti a zároveň zaznamenávala údaje o provozu 
na  měřených komunikacích. Získaná data sloužila jako podklady pro úpravu dopravního značení 
ve městě. 

Devátým rokem využívala městská policie i  laserový měřič rychlosti vozidel. V  Bohumíně tento 
rychlostní radar zaznamenal překročení rychlosti u 281 vozidel (ve 228 případech udělili strážníci 
blokovou pokutu, 53 předali přestupkové komisi), v Rychvaldě překročilo rychlost 168 vozidel (146 
pokut, 22 oznámení). 

Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně určil dopravní inspektorát Policie ČR 9 ulic, pro Rychvald 
3 ulice, Dolní Lutyni 2 ulice a všechny ulice s obytnou zónou a s dopravním omezením s vyznače-
ním nejvyšší dovolené rychlosti 30 km v hodině.
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Přestupková a trestná činnost 
Městská policie řešila 2  788 přestupků, z  toho 2  442 blokově. Ostatní postoupila příslušným 
orgánům. Blokové pokuty uložili strážníci ve výši 810 500 korun, na místě vybrali 419 600 korun. 
Neuhrazené pokuty ve výši 390 900 korun putovaly k dalšímu řízení na finanční odbor. Bloko-
vým pokutám se nevyhnuli ani majitelé psů, a to v 85 případech, 4 přestupky byly postoupeny 
právnímu odboru. V 19 případech rozhodli strážníci o umístění osoby na protialkoholní záchytnou 
stanici v Karviné a zajistili jejich převoz. 

Městská policie si připsala úspěch v odhalování tvůrců černých skládek na katastru města. Stráž-
nici jich odhalili 33, přičemž ve 28 případech si hříšníci uklidili skládku sami a zároveň uhradi-
li uloženou pokutu. Pět závažnějších případů skončilo na  odboru životního prostředí a  služeb 
a  na  právním odboru. Na  katastru města bylo z  komunikací a  parkovišť odstraněno 30 vozi-
del. Jednalo se o vraky vozidel, vozidla, která neměla zákonné pojištění, nebo vozidla, která byla 
v přestupkovém řízení odejmuta majitelům. 

Ve 38 případech použili strážníci povolené donucovací prostředky, přičemž žádná osoba neutrpě-
la zranění a rovněž nevznikla ani majetková škoda. 

Oproti roku 2018 došlo na území Bohumína a Rychvaldu k nárůstu trestné činnosti, a to ze 367 
na 465 trestných činů s tím, že objasněnost trestných činů klesla z 64,58 procent na 53,55 pro-
cent. Přitom majetková trestná činnost stoupla ze 129 na 230 trestných činů, mravnostní klesla 
ze 14 na 6 a násilná trestná činnost stoupla ze 42 na 44 trestních činů. Nárůst trestné činnosti 
do určité míry negativně ovlivnila nová metodika PČR při tvorbě statistiky trestné činnosti za rok 
2019.  Ve městě Rychvald se trestná činnost oproti roku 2018 mírně zvýšila ze 72 na 79 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 57 podezřelých pachatelů. Zkontrolovala 127 podezřelých osob. 
Na obvodní oddělení Policie ČR předvedli městští strážníci 23 osob, přičemž 3 z nich se vyhýbaly 
nástupu do výkonu trestu. Na útěku z dětského diagnostického ústavu zadržely hlídky 23 cho-
vanců. V rámci dopravních přestupků strážníci odhalili 10 řidičů se zákazem řízení motorových 
vozidel, 6 řidičů bez řidičského oprávnění, 20 řidičů pod vlivem alkoholu a 12 řidičů pod vlivem 
drog. Takzvané „botičky“ použili strážníci ve 268 případech. 

Program prevence kriminality 
V rámci programu prevence kriminality realizovala městská policie 2 projekty.

První projekt byl pokračováním projektu z předchozích let. Jedná se o přednášky dvou strážníků 
na všech základních školách včetně ukázek výzbroje strážníků. Tyto přednášky základního práv-
ního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly 
většiny žáků na všech školách, včetně gymnázia a základních škol v Rychvaldě a Dolní Lutyni. 
Tento projekt městská policie realizuje řadu let opakovaně, nově byl rozšířen ještě o činnost asi-
stentů prevence kriminality, kteří o velkých přestávkách chodí na školy a doplňují dětem další 
informace z oblasti bezpečnosti. 

Druhý projekt se týkal drogové oblasti. Na základě vyhodnocení testů z odpadních vod v  roce 
2016 (stopy drog byly zjištěny ve vzorcích na všech testovaných školách) strážníci poskytovali 
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bezplatně testy na drogy rodičům dětí, kteří měli podezření, že jejich dítě užívá drogy. Nadále 
probíhal projekt „To je zákon, kámo“, při němž strážníci informují na všech školách žáky 2. stupně 
o rizicích při užívání drog. Městská policie se podílela na realizaci 9. ročníku projektu Prázdninový 
kolotoč, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin. Pokračoval i městskou policií 
organizovaný projekt instalace bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů seniorů. 
Jejich počet navýšili na celkových 484. 

Ostatní činnost MP
Strážníci odchytili 141 psů (v Bohumíně 82, Rychvaldě 52, Dolní Lutyni 7) a všechny je převezli 
do útulku v Šunychlu. Při kontrolách narazily hlídky na 15 nepřihlášených psů. Jejich majitelé byli 
ohlášeni finančnímu odboru. 

Strážníci zajistili doručení 122 obsílek soudu a 13 obsílek městského úřadu, které si adresáti ne-
převzali klasickou poštou. Hlídky prováděly kontroly diskoték se zaměřením na porušení zákazu 
podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách strážníci zajistili 16 podnapilých mladistvých 
a nezletilých. V podzimních měsících kontrolovala městská policie dodržování obecně závazné vy-
hlášky zakazující pálení listí a rostlinných zbytků. V blokovém řízení strážníci vyřešili 4 závažnější 
případy a mnoho dalších řešili domluvou, kdy pachatelé oheň ihned uhasili.

Srovnání některých statistických ukazatelů v letech  2015 – 2019:

Rok Přestupky Blokové 
pokuty

Pokuty 
v Kč

Trestné činy
(Bohumín)

Trestné činy
(Rychvald)

Objasněnost 
tr. činnosti 

v %

2015 2 991 2 367 865 660 449 73 53,26

2016 3 565 2 936 1 096 330 415 65 59,17

2017 3 948 2 640 783 470 353 65 60,54

2018 3 079 2 283 537 800 295 72 64,58

2019 2 788 2 442 810 500 386 79 53,55

Rok Černé 
skládky

Odchyt psů 
do útulku

Hledané 
osoby

Zadržení pachatelé 
trestné činnosti 

Hledaná 
vozidla

Doručené 
písemnosti 

2015 31 169 22 83 2 97

2016 38 178 21 65 0 50

2017 35 145 20 29 0 37

2018 46 145 15 26 0 29

2019 33 141 23 57 1 135
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