
Úpravy se dočkal i prostor za domem, kde vznikla parkovací místa a na zelené ploše se počítá s atrakcemi pro
děti. Interiér bytů voní novotou a noví nájemníci v nich stráví už letošní Vánoce. Foto: Pavel Čempěl

dopisy  č tenářů

Bytová politika: Prodávat či neprodávat?

Byty v Partyzánské voní novotou

V oblasti bydlení máme několik zásad,
které se snažíme dlouhodobě dodržovat.
Všechno nájemné vracíme už šestnáct let
zpět do oprav bytů. Většinou přidáváme
ještě peníze navíc. Díky tomu se zlepšuje
stav domů, které patří městu, tedy všem
občanům. I těm, kteří v nich momentálně
nebydlí. Vedeme přesnou evidenci vybra-
ného nájemného a nákladů na opravy 
v konkrétních domech a snažíme se udr-
žovat spravedlivý systém. Nájemné se ne-
vrací do domu každý rok, protože na velké

opravy je třeba naspořit. Ale dlouhodobě
to funguje podobně jako v družstvech.

V současnosti máme k dispozici 49 bytů
k licitaci. Náš systém na jedné straně neu-
možňuje účast těm, kteří nesplňují přísné
podmínky, například čistý trestní rejstřík,
na druhé straně při trpělivé účasti umožní
vylicitovat byt i za vyvolávací částku. Jsou
jistě případy, kdy při účasti více zájemců

jsou nabízeny ceny vyšší, ale mnohdy je 
účastník jen jeden, a pak nabízí oněch 38
korun.Systém licitací, který opravdu již 
léta uplatňujeme, navíc zcela odstranil po-
řadníky a byt je možno získat prakticky 
okamžitě.

A nakonec k prodejům bytů, respektive
domů. Jednotlivé byty opravdu neprodá-
váme, celé domy ano. Za odhadní cenu 
a stávajícím nájemníkům. Na koupi se
ovšem musí dohodnout nadpoloviční vět-
šina. Kupující pak zaplatí 70% ceny a po-
kud do tří let od podpisu smlouvy dům
zvelebí, zrekonstruuje, zkrátka do domu
investuje částku odpovídající zbylým 30%
kupní ceny, už je městu nemusí doplácet.
Opravdu však není možné prodávat byty
za pár desítek tisíc, když jsme v domě vy-
měnili okna nebo zateplili fasádu. Musí-
me se svým majetkem nakládat hospodár-
ně a neprodávat ho pod cenou. 

Petr VÍCHA, starosta města

»Obecně jsem rád za to, co město pro své občany dělá. Bytová politika je ale pouze ku
prospěchu městu, ne jeho občanů. Ze systému licitací má město údajně více prostředků na
opravy svých domů. Proč by ale z mého nájmu mělo někomu jinému opravovat a zateplo-
vat fasádu, když já na domě zateplení nemám? A proč bych měl investovat do městského
bytu, kde mi investice nikdo nevrátí? Raději bych přece investoval do vlastního. Město by
mělo začít uvažovat, jak mladým lidem s byty pomoci a ne, jak nich vydělat. Neříkám, že
všichni by si byt koupili, ale proč ti, co si ho koupit chtějí, tu možnost nemají?«, ptá se ve
svém dopise mimo jiné Martin Anastazovský z Nového Bohumína (příspěvek čtená-
ře je redakčně krácen).

Byty v kompletně zrekonstruovaném do-
mě v Partyzánské ulici v Pudlově už jsou 
k mání. Zájemci si je mohou prohlédnout 3.
prosince od 10 do 11 hodin nebo od 14 do 15
hodin. Samotná licitace se koná 6. prosince 
v 15 hodin v zasedací místnost radnice číslo
243 (bližší informace na straně 4).

Město vložilo do oprav třípatrového domu
čtrnáct milionů a je to znát. Dům má opravenou
střechu a novou zateplenou fasádu. Největší
proměnou ale prošel interiér. Nová jsou okna,
dveře, zdravotechnika i elektroinstalace. V do-
mě vzniklo dvanáct moderních bytů 2+1 první
kategorie, každý o ploše od 61 do 68 metrů čtve-

rečních. Samozřejmostí je v každém bytě kou-
pelna se sprchovacím koutem a toaleta. Vše je
zcela nové, protože v původních bytech žádné
sociální zařízení nebylo. Minulostí jsou i zbyteč-
ně vysoké stropy v místnostech, které se špatně
vytápěly. Stropy byly sníženy na standardní výšku
a komfortní teplo obstarává nové ústřední topení.

(tch)

Nejprve jim padla
k nohám Evropa,
a te� svět

(Dokončení ze str. 1)
Když Impuls na sklonku říj-

na vybojoval v Ma�arsku svůj
historicky první titul mistrů
Evropy, zdálo se, že je výčet le-
tošních úspěchů završen. Jistě,
za dveřmi bylo ještě mistrov-
ství světa v showdance, ale ta-
nečníci se drželi při zemi. Byl
to zdravý respekt, ale jak se 
ukázalo, neopodstatněný. Svět
totiž před talentem bohumín-
ského souboru kapituloval.
Velká, do puntíku propracova-
ná formace »Galileo«, v níž
exceluje čtyřiadvacet taneční-
ků, vybojovala zlato. Medailo-
vý úspěch podtrhl druhým mís-
tem Marco Běhal v sólové ka-
tegorii. Malá impulsácká for-
mace »Osud« přivezla bronz. 

Soubor Radost & Impuls
pravidelně boduje na českých
soutěžích, ale úspěch na mezi-
národní scéně se rodil postup-
ně. Na cestu k nejvyšším me-
tám vykročili v roce 2007 juni-
oři a od bronzových medailí 
v Evropě se propracovali až ke
světovému zlatu v roce 2009.
V prestižní dospělácké katego-
rii se úspěch dostavil letos 
a zlatým »double« se Impuls ne-
smazatelně zapsal do historie.

Pavel ČEMPĚL


