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»Šetříme a umíme dobře hospodařit,«
říká starosta Petr Vícha

Jak hospodářská krize zasáhla Bohumín?
Dopady krize se nevyhnou ani našemu

městu, stejně jako ostatní obce a kraje bu-
deme mít nižší daňové výnosy. Ale my
jsme se na to připravili již vloni při sesta-
vování rozpočtu, omezili jsme provozní
výdaje, naplánovali méně investic a snaží-
me se šetřit. Zatímco Kalouskovo minis-
terstvo financí ještě optimisticky věřilo 
v růst, my jsme již počítali s nižšími daně-
mi. V letošním i příštím roce očekáváme 
o 30 milionů nižší roční příjmy, ale měli
jsme i finanční rezervu z minulých let, 
a tak věřím, že krizi přečkáme.

Jaké muselo město přijmout kvůli celosvětové
krizi opatření?

Vzali jsme provozní výdaje roku 2008 
a to bude strop i pro roky 2009 a 2010. To
je opatření, které v praxi nikdo neucítí.
Jestli se například na veřejné osvětlení 
a třeba údržbu zeleně dá dohromady 16
milionů nebo 15,5 milionu, tak nikdo ne-
umře, bude se svítit, tráva bude posekaná,
pár sloupů se opraví a natře o rok později
a jedeme dál. Druhotným dopadem krize
je vyšší nezaměstnanost, zhoršení sociální
situace rodin, menší možnosti podniků 
a podnikatelů pro sponzoring, vyšší pohle-
dávky a třeba i možný vzrůst kriminality. 
I to bude znamenat nějaké náklady navíc,
ale i to je v možnostech města a poradíme
si. Takže očekávám, že jedinou významnou
změnou z důvodu krize bude určité zpoma-
lení větších investičních akcí města.

V posledních letech město investovalo stovky
milionů korun do výstavby i rekonstrukcí.
Zmínil jste však kvůli krizi zpomalení velkých
investičních akcí v Bohumíně. Jak to tedy 
bude s investicemi ve městě vypadat?

V letošním roce přesto, že již došlo ke
zmíněnému poklesu výnosu z daní, pře-
kvapivě investujeme opět 140 milionů ko-
run. Umožňují nám to i přebytky z minu-
lých let, ale hlavně to, že jsme úspěšní 
v získávání dotací. Pomocí nich jsme na-
příklad opravili mateřskou školku na Ne-
rudově ulici, v Okružní ulici máme zre-
konstruované Centrum pro seniory, dvě

školy se dočkaly úpravy školních dvorů 
a ve Starém Bohumíně se právě pracuje
na propojení náměstí s hraničním mos-
tem. Také Rafinerský lesík kultivujeme dí-
ky finanční pomoci. Tady nám 12 miliony
pomohly největší bohumínské podniky -
ŽDB a Bonatrans. Ještě jsme byli úspěšní
v tzv. Integrovaném plánu rozvoje města,
což v překladu z »evropštiny« do češtiny
znamená, že budeme na sídlištích s pomo-
cí dotace upravovat okolí domů a také se
některé věžové domy budou zateplovat 
a dočkají se nových oken. To bychom děla-

li i bez dotací, ale pochopitelně pomaleji
podle výše vybraného nájemného. A když
hovořím o nájemném, tak musím zmínit, že
daňové výpadky se nedotknou bytového
fondu, ten opravujeme právě z vybraného
nájemného a naopak přidáváme něco navíc.

Muselo město rezignovat na některé své 
projekty? Pokud ano, jaké?

Ano, když hovořím o poklesu příjmů 
z daní a o tom, že se to nesmí dotknout
běžného života občanů, tak se to musí ně-
kde projevit. Nechceme šetřit na školách 
a dětech, na čistotě města, bezpečnosti,
využívání volného času, na podpoře kul-
tury a sportu. Proto musíme oddálit ně-
které náročné projekty a nechat je na lepší
časy. Proto třeba náročnou rekonstrukci
Národního domu ve Starém Bohumíně
nebo výstavbu víceúčelové haly či opravu
tržnice u nádraží a některé další méně dů-
ležité stavby budeme provádět později,
pomaleji a třeba jen když získáme na spo-
lufinancování dotaci. Máme v této chvíli
štěstí, že nemáme žádný objekt v kritic-
kém stavu, máme opravené školy, bazén je
nový, kino opravené, díky připravované-
mu centrálnímu zásobování teplem ne-
musíme sami investovat do nových kote-
len. To neznamená, že není co zlepšovat,
ale zkrátka nejsme ve finanční tísni. 
A mohu s potěšením konstatovat, že 
i když jsme před třemi lety nepočítali 

Krize - to je slovo, které se v poslední době skloňuje ve všech
pádech. Valí se na nás z novin, rádií a televize, často je slyšíme 
z úst politiků, obchodníků, zaměstnavatelů i obyčejných lidí 
v ulicích, objevuje se i v reklamních letácích. Podobá se pevně
zakousnutému klíštěti, kterého se není možné lehce zbavit.
Krize - podlamuje nohy celému světu a ten křičí o pomoc. Zají-
malo nás, jestli o pomoc volá také Bohumín. Zeptali jsme se na
to prvního muže města - starosty Petra Víchy.

Ve Starém Bohumíně se právě pracuje na 
propojení náměstí s hraničním mostem.
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s krizí, programové cíle rady města na toto
volební období splníme.

Uvažuje město o půjčce či úvěru kvůli krizi na
dofinancování některých svých projektů?

Kvůli krizi ne. Ale uvažujeme o zhruba
patnáctimilionovém úvěru právě na dofi-
nancování zmíněných oprav věžových do-
mů a k překlenutí doby mezi opravou a ter-
mínem, kdy nám teprve několik měsíců po
ukončení akce následně proplatí dotaci.
Město je nyní z hlediska úvěrů ve vynika-
jící pozici, protože máme prakticky jen
půjčky, týkající se bytového fondu, oprav
věžových domů a z opravy bývalého hote-
lového domu a velká část z nich má právě
státem dotované náklady na úroky z pro-
gramu Panel. Ještě je jedna možnost, kdy
bychom museli použít úvěr. Kdybychom
obdrželi další dotace na tolik akcí, na které
bychom neměli momentálně zdroje na
spolufinancování. Ale to by byl opět spíše
důvod k oslavě než k obavám ze zadlužení.

Jak konkrétně pomáhá město svým lidem
v době krize? 

Město pro letošní ani příští rok nezvyšo-
valo daň z nemovitosti, přestože mělo
možnost ji zvýšit až pětinásobně. Zpro-
středkovaně tak nezatěžuje podniky a pod-
nikatele. Rovněž nájemné nebudeme zvy-
šovat na povolené maximum, ale poskyt-
neme s ohledem na tíživou situaci výrazné
slevy. Rozhodli jsme se také zvýšit počet
veřejně prospěšných pracovníků. Sociální
odbor je připraven poskytnout maximální
pomoc těm, kteří se z důvodu krize dosta-
nou do potíží. Ale nejdůležitější je, aby se
opět začalo dařit průmyslu a podnikání,
aby lidé měli práci.

Připravila Lucie BALCAROVÁ


