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U topení se jedná o dodávku
tepla měřenou v GJ. Náklad na
tuto službu se rozúčtovává:

- podle náměrů rozdělovačů
topných nákladů v případě, že
byt nebo nebytový prostor je
jimi osazen po celé zúčtovací
období (na radiátorech);

- podle m2 otopné plochy by-
tu v případě, že v bytech nebo
nebytových prostorách nejsou
osazeny rozdělovače topných
nákladů.

Rozúčtování nákladů na to-
pení podle naměřených hod-

not na rozdělovačích provádí
firma INPO, spol. s r. o., Kar-
viná dodavatelsky a podrobné
výpočty této služby tvoří přílo-
hu k tiskopisu vyúčtování slu-
žeb. 

Celkový ná-
klad na topení
se rozúčtuje na konečné spo-
třebitele (nájemce bytů a ne-
bytových prostor) takto:

- 40 % z celkového nákladu
tvoří základní složka, která je
rozúčtována podle metrů čtve-
rečních, stanovených pro to-

pení v bytech a nebytových
prostorách;

- 60 % z celkového nákladu
tvoří spotřební složka, která je
rozúčtována podle náměrů na
rozdělovačích.

Ostatní služby jsou rozúčto-
vávány podle počtu osob v by-
tě nebo nebytovém prostoru 

v zúčtovacím
období. Jedná
se o položky:

elektro - náklad zahrnuje
spotřebu elektrické energie ve
společných prostorech v do-
mě, elektroopravy, revize;

výtah - náklad zahrnuje spo-
třebu elektrické energie, opra-
vy, revize;

Za co a jak platíme v městských bytech
úklid - úklid společných

prostor v domě;
odpad - odvoz odpadu;
fekálie - vývoz fekálií;
ostatní - ostatní služby, kte-

ré je povinen hradit nájemce.
Náklad na zbývající služby

se rozúčtovává na konkrétní
byty v domě:

anténa - náklad na společ-
nou televizní anténu je rozú-
čtován dle počtu přípojek 
v bytě;

komín - náklad je rozúčto-
ván podle počtu komínových
průduchů.

Marcela PŘIBYLOVÁ, 
majetkový odbor

Blíží se termín pro vyúčtování služeb v městských bytech.
Dnes si řekneme, jak se rozúčtovávají služby za dodávku tepla
do městských bytů.

bydlení

V našem městě se v současné
době daří všem velkým podni-
kům a postupně se rozvíjí i ma-
lé a střední podnikání. Cítíme,
že roste vliv výstavby dálnice 
a kvůli výhodné dopravní polo-
ze - blízkosti Ostravy a hranice
s Polskem - může Bohumín do
budoucna využít všech těchto
výhod ke svému dalšímu rozvo-
ji. Statisticky je v našem městě
mnohem více pracovních míst
než v okolních městech v po-
měru k počtu obyvatel. Ve srov-
nání s jinými městy dokonce
násobně. Máme 23 tisíc obyva-
tel a zhruba 11 tisíc pracovních
míst, ale například Havířov 
s 85 tisíci obyvateli má pracov-
ních míst jen přes 16 tisíc. Jsme
tedy doslova zásobárnou pra-
covních míst pro široké okolí.

Míra nezaměstnanosti v Bo-
humíně se již dostala pod 14 pro-
cent, zatímco průměr v okrese
Karviná je o 4 procenta vyšší.
V dalších letech se dá očeká-
vat ještě další pozitivní vývoj.
Přesto je toto číslo stále větší,
než je průměr v ČR. Je mnoho
nezaměstnaných lidí, kteří se
opravdu snaží získat práci,
která by odpovídala jejich pro-
fesi, nebo podstupují rekvalifi-
kaci a pracují na svém vzdělá-
vání. Věřím, že tito snaživí lidé

práci nakonec naleznou. Za-
slouží si naše uznání a pomoc,
protože chtějí pracovat a do je-
jich situace se můžeme dostat
všichni. Pro tyto případy je zde
náš sociální systém, aby jim po-
mohl těžké období překlenout.
Protože ti, kteří pracovat chtějí,
by měli mít právo na práci.

Město se snaží spolupraco-
vat s podniky, podporuje jejich
rozvoj v rámci územního plánu
a řeší dopravní potíže. Malé 
a střední podnikatele podpo-
rujeme tím, že ve svých zhruba
140 nebytových prostorách ne-
zvyšujeme již mnoho let ná-
jem. Úředníci naší radnice se
snaží kvalitní a rychlou prací
neklást podnikání překážky. 
A pochopitelně usilujeme 
o další přísun financí do města
tak, aby se zkvalitňovalo byd-
lení a život ve městě.

Bohužel ale tady máme ješ-
tě, jako ostatně všude ve světě,
skupinu lidí, kteří pracovat
nechtějí, práci se vyhýbají 
a rozhodně ji aktivně nehledají.
Také na ty náš sociální systém

Práci všem!

Jak to vypadá s prací a nezaměstnaností v Bohumíně - zamyšlení starosty města Petra Víchy

Práci všem! To zní zastarale, až směšně. Přece už dávno ne-
platí jednota práv a povinností, a to ani v případě povinnosti
pracovat a práva na práci. Jak to tedy s prací a nezaměstnaností
v Bohumíně vypadá? Jaké novinky v této oblasti chystáme?

pamatuje podporou, bohužel
zhruba ve stejné výši jako pro ty
první, aktivní a práci si hledající.
Je pak pochopitelné, že pokud
chybí motivace, tak se mnoho
v jejich přístupu nezmění.

Město však přichází s poměr-
ně ambiciózním projektem, kte-
rým se snaží tuto situaci v rám-
ci svých možností změnit. Již
několik let podporujeme spolu
s úřadem práce vznik tzv. ve-
řejně prospěšných pracovních
míst. Úřad práce dotuje z vel-

ké části mzdové náklady, měs-
to pak hradí doplatek mezd 
v závislosti na vývoji minimál-
ní mzdy, náklady na pracovní
vybavení a materiál i odvoz
nasbíraných odpadů. V loň-
ském roce jsme dokonce zvýši-
li počet takto zaměstnávaných
lidí na 80. Letos se budeme
snažit o další nárůst, i když pa-
radoxně právě nízká neza-
městnanost v Bohumíně nám
ztěžuje pozici, protože nedo-
statečné prostředky na aktivní
politiku zaměstnanosti chce 
úřad práce pochopitelně smě-
řovat do měst našeho okresu 
s vyšší nezaměstnaností. 

Práce ve městě je dost a ně-
jaká by se našla i v našich pod-
nicích. Veřejně prospěšné prá-

ce vykonávají ti, kteří jsou dlou-
hodobě nezaměstnaní. Někdy
jejich pracovní morálka není
nejlepší a často můžeme vidět
tyto pracovníky v oranžové ves-
tě, jak se opírají o lopatu nebo
metlu. Mnoho jich dokonce
po nástupu do práce ihned one-
mocní, protože je to nezvyk,
chodit do práce. Ale všechna
čest, jsou i takoví, kteří si po-
skytnuté příležitosti váží a chtě-
li by v ní opět pokračovat. Pra-
vidla úřadu práce jsou ale neú-
prosná a práci nelze další rok
opakovat.

A tak přes nízkou produkti-
vitu a potíže s pracovní morál-
kou (anebo právě proto) chce-
me, aby byl počet veřejně pro-
spěšných pracovníků co nej-
větší. Chceme, aby peníze do-
stali za práci, a ne za domácí
povalování. Člověk unavený 
z práce pak nemá tolik elánu
narušovat noční klid, méně
vyhazuje odpadky z okna, když
je musí druhý den uklízet. 
A protože musí brzy ráno do
práce, nechce se mu v noci sbí-
rat železný šrot. 

Proto si myslíme, že povin-
nost pracovat pro ty, kteří pra-
covat mohou, ale nechtějí a vy-
užívají dnešního nemotivující-
ho systému, by vedla k dalšímu
výraznému poklesu nezaměstna-
nosti v Bohumíně. Anebo k od-
chodu lidí, kteří pracovat ne-
chtějí, jinam. Mají právo volby.

Petr VÍCHA


