
Šance a rizika pro město Bohumín
Článek pana Maryšky Šance a rizika

pro město Bohumín v minulém Oku
mne inspiroval k tomu, abych vyjádřil
postoj, který město dlouhodobě zaují-
má k jeho námětům. Na čtenářích po-
nechám, jestli se mýlíme a je důvod
strategii měnit. 

Nejprve však opravím jednu nepřes-
nost, která mohla vzbudit obavy nájemní-
ků. Bylo zde sděleno, že může dojít k pro-
padu výnosu daní z důvodu zhoršení situ-
ace místních firem a následně i k poklesu
prostředků na opravy bytů. To není přes-
né, a to ze dvou důvodů. Město dostává
výnosy většiny z daní podílem z celore-
publikového výnosu a není tedy závislé na
konkrétním výkonu místních podniků. 
A za druhé - financujeme opravy bytů od-
děleně z vybraného nájemného a jen jeho
výše či případné pohledávky mohou ovliv-
nit množství oprav. Na daních nezáleží.

Chápu však, že to »postrašení« mělo být
úvodem k další myšlence v článku: nemá-
me-li peníze na opravy, prodejme byty,
utržíme 450 až 900 milionů a bude na vše.
Dosavadní nájemníci budou vlastníky by-
tů a lepšími hospodáři. Je to pochopitelně
také možnost a některá města to provedla.
Některá již také utratila získané prostřed-

ky a nemají nic. I v Bohumíně je možné si
dům koupit. Ale jen celý dům, nikoliv pár
bytů v něm. Jen za odhadní cenu se zo-
hledněním vložených prostředků a s mož-
ností 30% slevy v případě vložení této část-
ky do dalších oprav a jen když se dohodne
většina nájemníků. Nehodláme připustit,
aby někdo třetí koupil dům i s nájemníky 
v něm. Praxe v mnoha městech ukázala, že
problémy pak mohou mít právě tito ná-
jemníci a řešit je stejně musí město. Mys-

lím, že náš dosavadní postup naprosté vět-
šině nájemníků vyhovuje a dává jim jistotu
bydlení bez nutnosti se zadlužit při poříze-
ní bytu. A chceme-li srovnávat s jinými
velkými vlastníky bytového fondu, jak se
naše město o nájemníky a byty stará, ze-
ptejme se nájemníků bytů bývalého OKD.

Další úvahou autora byla otázka, zda
město mělo kupovat ve Starém Bohumíně
Národní dům a chátrající sousední obytný
dům. Nemuselo. Mohli jsme jen přihlížet,
až dům neznámých polských vlastníků
spadne a národní kulturní památka bude
jen přežívat. Soukromý vlastník by z něj
muzeum, informační centrum, hotel a res-

p o l i t i k a

tauraci  neudělal, i my očekáváme dotační
pomoc. Ale občané ze Starého Bohumína
si to přáli a zastupitelstvo naprostou větši-
nou (všemi přítomnými!) napříč politický-
mi stranami rozhodlo o koupi a následné o-
pravě. Investice se nevrátí, stejně jako se
nevracejí investice do náměstí, chodníků,
sportoviš� a škol. Město není podnikatel 
a je zodpovědné za určité oblasti. Proto ne-
musí vždy uvažovat o návratnosti. Čímž
neříkám, že nemá jednat hospodárně. Ale
to nelze Bohumínu vytknout, náš rozpočet
je velmi dobrý a majetek města vzrostl za
posledních 15 let o více než miliardu korun.

Posledním tématem článku byla otázka,
zda by město nemělo mít další průmyslovou
zónu. To je na samostatný článek, ale struč-
ně: Bohumín je průmyslovou zónou již
dlouho a skoro celý, proto při tvorbě územ-
ního plánu zvítězila strategie rozvoje jiných
aktivit. Myslím, že kvalita ovzduší, jakkoliv
je ovlivňována zejména z Ostravska a lokál-
ním vytápěním, nám dává za pravdu. 

Jsem rád, že autor článku, který jako jedi-
ný zastupitel nehlasoval pro rozpočet, zde
věcně uvedl i důvody, které jej k tomu
mohly vést. Těším se na další obdobné věc-
né polemiky. Vždy� jsme ve volebním roce 
- a i podle toho by si občané měli vybírat.
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