
Před volbami v říjnu 2006
dostali všichni bohumínští ob-
čané do svých schránek náš
program, padesát konkrétních
závazků občanům Bohumína.
V říjnu 2008 jsme v rámci
předvolební kampaně ke kraj-
ským volbám vydali hodnoce-
ní plnění tohoto programu 
v poločase volebního období
pod názvem Skládáme Vám 
účty. Rovněž tento materiál
obdrželi všichni občané.

Jaký je tedy výhled splnění
našich padesáti konkrétních
závazků? 

Slibem číslo 1 bylo realizovat
investice v hodnotě 500 milio-
nů korun. Jaká je skutečnost?
Za roky 2007 a 2008 bylo na
investice města vynaloženo
387,6 mil. Kč a ve schváleném

Jsme v polovině volebního období, příští komunální volby
nás čekají na podzim 2010. Jak se bohumínské sociální demo-
kracii daří plnit svůj volební program?

Pokračujeme v plnění volebního programu

rozpočtu na rok 2009 je 111
milonů korun. Z investic reali-
zovaných v minulých dvou 
letech bych připomněl jen ně-
které - hotelový dům (Sluneč-
nice) s okolím,
kino s fontá-
nou na náměs-
tí, regenerace sídliště na ulici
Svatopluka Čecha, točna s no-
vým chodníkem a parkovištěm 
v Záblatí, světelná křižovatka
ve Skřečoni. 

Lze očekávat, že i v tomto
roce, tak jako v letech minu-
lých, bude skutečná hodnota
investic vyšší. Opět očekává-
me, že budeme úspěšní v žá-
dostech o dotace. Výsledek
hospodaření minulého roku
skončil s přebytkem, který bu-
de rovněž použit na realizaci

připravených akcí. Z výše uve-
deného je zřejmé, že stanove-
ný cíl bude splněn a pravděpo-
dobně výrazně překročen. 

Velmi reálné je i splnění 
ostatních cílů volebního pro-
gramu. Tyto dobré výsledky
jsou zásluhou dobré spoluprá-
ce všech zastupitelů, kdy ne-

jen zastupitelé
za ČSSD pod-
porují a schva-

lují rozpočet a všechny akce ve
prospěch občanů.

Kromě investic, realizova-
ných městem, budou v roce
2009 zahájeny dvě velké akce,
které významně pomohou ře-
šit problémy Bohumína. Spo-
lečnost BMS zahájí rekultivaci
skládky komunálního odpadu
a výstavbu 3. etapy skládky
včetně kompostárny biologic-
kého odpadu. Cílem je zabrá-
nit nutnosti podstatného zvý-
šení nákladů na likvidaci od-

padu, pokud by musel být od-
vážen na skládku mimo město.

Společnost ČEZ zahájí vý-
stavbu přivaděče tepla z Elekt-
rárny Dětmarovice a jeho roz-
vedení v centru města až do
jednotlivých objektů. Dodáv-
ka tepla bude zahájena na
podzim 2010 a dle koncesní
smlouvy, uzavřené na dvacet
let, dojde k výraznému snížení
ceny tepla.

Jsme už za polovinou voleb-
ního období. Je nejvyšší čas
připravovat program na léta
2010 - 2014. Hodně už se toho
udělalo, ale pořád je (a vždy
bude) ještě spousta věcí, které
mohou zlepšit život občanům
Bohumína. 

A jak už jsme zvyklí, opět se
chceme obrátit i na naše spo-
luobčany, aby nám posílali své
náměty.

Josef PLÁŠIL,
předseda MO ČSSD
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