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V minulém čísle OKA kole-
gyně psala o školství. V tomto
článku se zaměřím na služby
tzv. komunální. Údržba bytů,
dodávka tepla, odvoz odpadu,
čištění a opravy cest a chod-
níků - to jsou činnosti, které
ovlivňují život všech. Většinu
těchto služebv Bohumíně za-
jiš�ují pracovníci Bohumín-
ského městského servisu. Jed-
ná se o firmu ve vlastnictví
města, což má své výhody 
i nevýhody. Výhodou je to, že
vytvořený zisk slouží k obnově
a modernizaci techniky a firma
není tlačena k vyššímu zisku,
který by byl na úkor občanů.
Nevýhodou je to, že zakázky
pro město jsou ze strany BM
servisu chápány jako jistota, o
kterou není třeba bojovat.
Proto město na všechny práce
většího rozsahu vypisuje výbě-
rová řízení, kterých se BM
servis zúčastňuje jako jeden 

z uchazečů.
Jaké jsou základní cíle, kte-

rých chce město i prostřed-
nictvím BM servisu dosáh-
nout?

Veškeré vybrané nájemné
dává město zpátky do správy 
a údržby bytů. Velké opravy
domů a bytů se plánují na zá-
kladě zhodnocení technického
stavu, přihlížíme i ke stavu fi-
nancí na kontě jednotlivých
domů (hodnotíme saldo vy-
braného nájemného a náklady
na opravy v minulých letech).
Velké opravy předem projed-
náváme s nájemníky a při-
hlížíme k jejich připomínkám
a návrhům.

BM servis zajiš�uje výrobu 
a dodávku tepla do většiny
městských bytů a do části bytů
družstevních, dalším dodava-
telem tepla do našich bytů je
firma Allewia. Teplo vyrábíme
ze zemního plynu, jehož cena

Politika je služba občanům pol i t ika

Snaha po dosažení osobního prospěchu, vzájemné napadání
v médiích, redukování politického vlivu občanů jen na okamžik,
kdy vhodí do volební urny ten »správný« volební lístek - to je
příčina nízké obliby politiky a politiků. Politika je však v prvé
řadě služba občanům. Jsem rád, že v našem městě to platí.

v posledních letech prudce
rostla. Tomu, aby se to dra-
sticky neprojevilo na platbách
nájemníků, čelíme hlavně re-
alizací opatření ma snížení
spotřeby - instalací regulačních
ventilů, výměnou oken a dve-
ří, zateplováním domů. Před-
pokládaný trend dalšího růstu
ceny zemního plynu nás vede
k úvaze o dodávce tepla 
z Elektrárny Dětmarovice,
znovu budeme posuzovat eko-
nomickou výhodnost této n-
abídky, chceme dosáhnout
výrazného snížení ceny tepla. 

V oblasti čištění města 
a svozu odpadů investujeme do
nákupu nové techniky, zvyšu-
jeme počty veřejně prospěš-
ných pracovníků na ruční
čištění a úklid. Pro stanovení
priorit při plánování oprav
cest a chodníků vycházíme 
z požadavků občanů. Díky dob-
rému hospodaření města se
daří každoročně navyšovat
prostředky v rozpočtu města
určené na tyto účely.

Negativně se na čistotě měs-
ta projevuje nárůst objemu

odpadů, zejména obalů a plas-
tů. Zvyšování objemu uklá-
daných odpadů zkracuje život-
nost naší skládky. V současné
době jsme zadali zpracování
projektové dokumentace na
rekultivaci stávající a na vý-
stavbu další etapy skládky.
Zvyšujeme počty kontejnerů
na ukládání tříděného odpa-
du. V polovině roku bude
otevřen sběrný dvůr, kde bude
moci každý občan Bohumína
předat bezplatně velkoobje-
mový, tříděný a nebezpečný
odpad, zpoplatněn bude jen 
stavební odpad ve větším m-
nožství. Sběrný dvůr bude
další možností vedle velkoka-
pacitních kontejnerů, kam bu-
dou občané moci dávat objem-
ný odpad, výhodou sběrného
dvora je třídění odpadů.

Ve všech těchto oblastech
nás čeká ještě hodně práce.
Jsem přesvědčen, že plnění 
stanovených cílů přispěje 
k lepšímu životu všech obyva-
tel města.
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