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Město opět povede Petr Vícha a ČSSD
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Noví zastupitelé Bohumí-
na se sešli na prvním ustavu-
jícím zasedání už v neděli 29.
října odpoledne. Týden po
komunálních volbách tak
rozhodli, že město povede 
v následujících čtyřech letech
opět sociální demokracie.
Bohumín je tak prvním vel-
kým městem v kraji, v němž
se uskutečnilo povolební za-
stupitelstvo.

Staronovým starostou se stal
Petr Vícha, který stojí v čele
města už dvanáct let. Křesla
dvou místostarostů získali zno-
vu Věra Palková a Josef Plášil,
kteří tuto funkci vykonávali už
v minulých čtyřech letech. Ani
na sedmičlenné radě se oproti
předchozímu volebnímu obdo-
bí personálně nic nezměnilo.
Kromě starosty a místostaros-
tů zde opět usednou Vojtěch
Balcárek, Vilém Bannert, Igor
Bruzl a Svatopluk Němeček.

„I když v radě města budou
jen zvolení zástupci z kandidátky
sociální demokracie, v Bohumí-
ně příliš nepolitikaříme. Celé čty-
ři roky jsme většinu materiálů,
včetně rozpočtu a důležitých in-
vestic, odhlasovali jednomyslně.
Navíc se snažíme zapojit do ko-
misí a výborů všechny politické
strany. K práci v nich chceme vy-
zvat i strany, které v letošních ko-
munálních volbách vůbec neu-
spěly, aby se alespoň takto mohly
na řízení města podílet,“ řekl sta-
rosta města Petr Vícha. 

▲ Nově zvolení zastupitelé města složili slib pro příští čtyři roky. Foto: František Krejzek

procenta hlasů ODS a 2 křesla

připadla KSČM. Tato strana

získala od voličů 10,3 procenta

hlasů. Ostatní strany se do za-

stupitelstva města neprobojo-

valy.

Bohumínští zastupitelé se-

děli na ustavujícím zasedání

vedle sebe v abecedním pořa-

dí. Zastupitelstvo vedl nejstar-

ší z nich Zdeněk Veselý a slib

zastupitelů naopak přečetl ten

nejmladší - Igor Bruzl. Všichni

se pak pod tento slib podepsa-

li. Zastupitelé zřídili i kontrol-

Volby vyhrála v Bohumíně
ČSSD, která získala od voličů
59,3 procenta hlasů. To jí zaji-
stilo ve 23členném zastupitel-
stvu, stejně jako v předchozím
volebním období, 16 křesel.
ČSSD tak obhájila své prven-
ství v komunálních volbách 
z roku 2002, kdy získala od vo-
ličů 60,9 procenta hlasů. Oba
výsledky jsou nejlepšími vý-
sledky sociální demokracie 
v městech nad deset tisíc oby-
vatel v celé republice.

Pět mandátů získala v bohu-
mínském zastupitelstvu za 19,4

ní a finanční výbor a zvolili je-

jich nové předsedy. Předsedou

finančního výboru se stal Petr

Dluhý (ČSSD) a předsedkyní

kontrolního výboru Marta

Bočková (ODS).

„Termín zastupitelstva svolal
starosta města ještě večer v den
vyhlášení výsledků komunálních
voleb. Oznámení o konání zastu-
pitelstva jsme vyvěsili na úřední
desce, a tím jsme splnili sedmi-
denní lhůtu pro vyvěšení,“ uved-

la tajemnice Dagmar Fialová.
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