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Použité zkratky 
BD … bytový dům 
BF … bytový fond 
BH … bytové hospodářství 
BJ … bytová jednotka 
ČSÚ … Český statistický úřad 
DPS … Dům s pečovatelskou službou 
FO … fond obnovy (nově příspěvky na správu domu) 
MBK … Majetková a bytová komise 
OÚ … obecní úřad 
SDF … Správa domovního fondu, (vykonává Úsek správy obecního majetku) 
SV … společenství vlastníků 
SWOT … Strenght, Weakness, Oportunity, Threat (Síla, Slabost, Příležitost, Hrozba) metoda, používaná 
při analýze dané problematiky 
VaK … správa vodovodů a kanalizací 
ÚSOM … Úsek správy obecního majetku 
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ZŠ … základní škola 

1. Úvod 
V souladu se Strategickým plánem rozvoje obce Velké Březno na období 2018 – 2025 a na základě pod-

nětu členů Majetkové a bytové komise, zastupitelů a občanů obce, je vytvořena střednědobá koncepce 

hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obec. Dokument je pomocným nástrojem pro rozhodo-

vání v oblasti obecního bydlení a měl by být ročně aktualizován dle aktuálních potřeb obce. 

Současná Územně plánovací dokumentace obce neřeší novou výstavbu bytů. 

 

Hlavním záměrem koncepce je analyzovat stávající stav obecního bydlení a stanovit podmínky a 

metodiku pro rozhodování o nakládání s obecním bytovým fondem v dalších letech. 

Koncepce svou strukturou bude odpovídat potřebám nabídky a poptávky po bytech s tím, že také budou 

zohledněny potřeby nízkopříjmových skupin obyvatel, seniorů a osob se zdravotním postižením. 

 

Velkým problémem, se kterým se obec potýká, je stáří a zanedbanost obecního bytového fondu, způso-

bená dlouhodobě podhodnoceným množstvím nutných finančních prostředků, vynakládaných na údržbu 

a rekonstrukci. To má negativní vliv na kvalitu poskytované péče o obecní bytový fond, na zanedbaní 

údržby, modernizace a rekonstrukce. To vše vede ke snižování finanční i užitné hodnoty obecních 

bytových objektů. Právě péče o stávající obecní byty by měla být jednou z hlavních obecních priorit. 

 

Podle interního odborného odhadu se předpokládaná částka, potřebná na kompletní revitalizaci stáva-

jícího obecního bytového fondu, pohybuje okolo 80 miliónů Kč (stav k červnu 2016). 

K 30.6.2017 v obecních bytech bydlí celkem 335 lidí, tj. 15% obyvatel obce. K uvedenému datu je v obci 

registrováno 2288 lidí. 

 

Rada obce zřídila Majetkovou a bytovou komisi jako iniciativní a poradní orgán rady.  Činnost komise se 

řídí jednacím řádem – viz Příloha č. 8.13 nebo odkaz http://www.velke-brezno.cz/komise-rady-s38CZ. 

 

Předpokládaný postup práce na dokumentu je následující: 

• Na základě analýzy, připraví komise několik variant, jak přistoupit k řešení problematiky obeního 

bydlení 

• Komise vybere jednu (či vice) variantu, kterou doporučí jako nejvhodnější 

• Rada (a je předpoklad, že i zastupitelé) vybere variantu, případně doplní svými doporučeními 

• Vybraná variant bude komisí zpracována do detailů, na jejichž základě by mělo vedení obce 

přijmout politické rozhodnutí k realizaci 

 

  

file:///C:/Users/pavli/10%20OBEC/42%20BYTOVA%20POLITIKA/Příloha%20č.%208.13
http://www.velke-brezno.cz/komise-rady-s38CZ
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2. Tvorba koncepce bytové politiky 
Tvorbu dokumentu, koncepce, lze členit na tyto 4 fáze: 

2.1 Analýza 
Analýza má být založena na podrobném hodnocení jednotlivých funkčních složek prostředí a mít charak-

ter obšírného sběrného zpracování a třídění podstatných informací. Analýza by měla co nejvěrněji 

charakterizovat problematiku obecního bydlení a postihnout nejdůležitější problémy. Je proto nutné 

hodnotit pouze takové jevy, které jsou významné a které přispějí k lepšímu poznání problematiky. Míra 

podrobnosti a struktura analytické části je závislá především na charakteru řešeného území.  

Jde zejména o tuto analýzu: 

• Ekonomickou (počet BJ ve vlastnictví obce, náklady na bytovou jednotku, celkové náklady, fi-

nanční zdroje) 

• Strategickou (vazba na okolní velká města a na kraj a program rozvoje Ústeckého kraje, bytové 

potřeby obce, nová výstavba, průzkum bytových potřeb mezi obyvateli, prognóza demo-

grafického vývoje) 

• Územní (lokalita bytů, občanské vybavení, plochy pro byty a vazba na ÚP obce 

• SWOT analýza – zjistit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby současného stavu  

 

2.2 Strategická část 
Založena na potřebách či přáních, jak má bytový fond vypadat v uvedeném časovém horizontu. Je třeba 

mít vizi, co a do kdy chceme a stanovit si jednotlivé dlouhobé (následně krátkodobé) cíle. Každý cíl má 

určenu zodpovědnou osobu, popis, odhadované náklady a termín splnění. Každý cíl má zpravidla dílčí 

cíle v závislosti na konkrétním cíli. 

 

2.3 Realizační část 
V případě koncepce hospodaření s obecními byty jde o realizaci jednotlivých stanovených cílů 

prostřednictvím konkrétních opatření v čase a stanoveném pořadí. Jak cíle, tak i pořadí se může měnit v 

závislosti na aktuálních potřebách a možnostech obce. Přesto by stále měl být cíl konečný stav.  

 

2.4 Monitorovací a hodnotící část 
V průběhu plánování a realizace koncepce bydlení se vyhodnocuje, jak jsou naplňovány původní záměry, 

je-li dodržován časový plan, ekonomické ukazatele, ap. Výstupem hodnocení může být i změna koncepce 

či aktuální etapy realizace. 
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3. Analýza - popis stávajícího stavu 

2.1 Demografie a vývoj počtu obyvatel obce (dle dokumentu Strategický rozvoj 

obce) 
V obci Velké Březno bylo k 31.12.2016 evidováno celkem 2265 obyvatel. Z toho v části Velké Březno 

1644, ve Valtířově 621. Vývoj počtu obyvatel od roku 1991 je zobrazen v grafu níže. 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Průměrný věk obyvatel k 30.6.2017 dosahoval hodnoty 41,7 let (muži – 39,5 a ženy – 43,1 let). V obci 

bylo k tomuto datu 1136 mužů a 1152 žen. 

 

 

 

Tabulka č. 2: Statistika počtu narozených 

Rok Střední stav Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

2007 2 144 20 52 161 91 

2008 2 164 23 46 139 93 
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Rok Střední stav Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

2009 2 183 21 45 126 67 

2010 2 213 19 41 105 63 

2011 2 210 17 45 85 65 

2012 2 212 15 25 92 65 

2013 2 214 20 32 76 68 

2014 2 239 23 37 82 45 

2015 2 231 15 37 83 67 

2016 2 224 23 27 67 58 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3: Statistika sňatků, rozvodů 

Rok 
Přírůstek (úbytek) 

Sňatky Rozvody Potraty 

přirozený stěhováním celkový 

2007 -32 70 38 12 6 14 

2008 -23 46 23 9 9 14 

2009 -24 59 35 8 6 15 

2010 -22 42 20 8 8 11 

2011 -28 20 -8 12 3 13 

2012 -10 27 17 6 7 7 

2013 -12 8 -4 7 3 6 

2014 -14 37 23 10 6 6 

2015 -22 16 -6 4 6 7 

2016 -4 9 5 14 10 12 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Z výše uvedených tabulek (č. 2 a 3) je patrný významný přírůstek (přistěhovalectví) obyvatel v období 
2002 – 2010, který souvisí s rozvojem výstavby rodinných domů v obou částech obce. Jedná se např. o 
lokality Na Vyhlídce, Na Výsluní, Valtířov osada či území v blízkosti kostela sv. Václava. Hodnoty dalších 
ukazatelů (narození, potraty, sňatky) jsou ovlivněny početně silnými ročníky sedmdesátých let, které se 
v období 2002 – 2010 dostaly do věku, ve kterém obyvatelé obvykle zakládají své rodiny. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Z důvodu nepoužívání názvů ulic ve Valtířově jsou všichni obyvatelé Valtířova zahrnuti v jediné „ulici“.  

 

Přehled vývoje počtu žáků základní školy poskytuje představu o možném budoucím vývoji počtu 

obyvatel obce (alespoň trend). 

 
Tabulka č. 4: Počet žáků ZŠ 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
 
 

 

  

Graf č. 2: Počet obyvatel dle ulice v obci 
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Graf č. 3: Vývoj počtu žáků základní školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.2 Struktura obyvatel obce dle věku a pohlaví 
Věkové složení obyvatel k 30. 6. 2017. 

Graf č. 4: Věkové složení obyvatel obce 

 

Tabulka č. 5: Věkové složení obyvatel obce 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z hlediska věkového složení obyvatel je nejpočetnější skupina ve věku 41-45 let. Věkové složení obyvatel 

dle pohlaví je znázorněno v tabulkách níže. 

Počet osob s trvalým pobytem Klášterní 2, Velké Březno (Domov Seniorů)  ke konci června 2017 je 63 

osob. 

Tabulka č. 6: Věkové složení obyvatel (muži) 

Muži 

v tom muži ve věku 
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1 067 58 63 67 38 77 50 71 124 100 81 59 56 76 61 40 20 16 10 

Zdroj: ČSÚ, 31.12.2014 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Tabulka č. 5: Věkové složení obyvatel (muži) 
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Tabulka č. 6: Věkové složení obyvatel (ženy) 

Ženy 

v tom ženy ve věku 
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Graf č. 5: Vývoj průměrného věku 

 
Zdroj: ČSÚ, 31.12.2014 

 

Vývoj průměrného věku v obci je ve shodě s národním demografickým trendem, tzn. postupným stárnutí 

obyvatelstva a přesunu nejpočetnějších skupin obyvatelstva do stále starších věkových skupin. Z hlediska 

dalšího demografického vývoje lze očekávat další nárůst průměrného věku jak v celkových statistikách, 

tak i v rámci pohlaví. Na úrovni obce může tuto skutečnost změnit vyšší (neočekávaná) porodnost 

obyvatel, např. způsobenou změnou sociální politiky ČR, nebo nárůst přistěhovalectví mladých rodin na 

území obce. V tomto ohledu je ale bariérou omezená kapacita území. Dá se tedy spíše očekávat při-

rozená generační obměna obyvatel, která bude v souladu s demografickými trendy na národní úrovni. 

Graf č. 6: Složení obyvatel dle pohlaví 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 7: Počet obyvatel obce dle data narození 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3 Struktura obyvatel v obecních bytech dle věku a adresy 
V obecních bytech bydlí 335 lidí (274 dospělích, 61 dětí do 18 let). Stav k 30.6.2017. 

 

Graf č. 8: Věkové složení obyvatel obecních bytů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 9: Počet obyvatel obecních bytů dle adresy 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Graf č. 10: Počet dospělích a dětí v obecních bytech dle adresy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.4 Struktura obyvatel dle dosaženého vzdělání, národnosti a státní příslušnosti 
Graf č. 11: Vzdělanostní struktura obyvatel v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Z hlediska vzdělanosti obyvatel dosahuje obec Velké Březno nejvyšších hodnot ve skupinách se základ-

ním vzděláním (vč. neukončeného) a středním vč. vyučení (bez maturity). V tomto ohledu má obec vyšší 

hodnoty než průměr České republiky. Česká republika má naopak příznivější hodnoty ve skupinách 

s vyšším a vysokoškolským vzděláním. Dá se reálně předpokládat, že s postupným stárnutím obyvatel 

(zejména skupiny dětí nově přistěhovalých) a díky podmínkám pro přijímání studentů na vysoké školy, 

dojde k nárůstu počtu osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 

3.5 Specifické skupiny obyvatel (senioři, nezaměstnaní, zdravotně postižení, 

sociálně vyloučení) 
Občané jiných národnostní v obci 

Aktuálně (březen 2016) se nacházejí v obci Velké Březno občané těchto národností – Ukrajinci, Romové, 

Poláci, Vietnamci, Rusové a Němci. Přesné počty jednotlivých národnostní nejsou známy. K 31.12.2013 

bylo evidováno celkem 56 cizinců, z toho 34 s trvalým pobytem 

Výskyt sociálně slabých obyvatel 

K 31.6.2017 v obci žije 15 občanů v hmotné nouzi, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce 

VB, 8 občanů, kteří nejsou hlášeni na území obci VB, ale v obci se zdržují (na ubytovně). 

Jedná se o osoby, které jsou vedené oficiálně jako žadatelé o dávky hmotné nouze. S většinou z nich 

obecní úřad spolupracuje.  

Bohužel jsou v obci i osoby, které dávky hmotné nouze nepobírají a obecně nemají snahu věci řešit a 

jsou dlužníky na nájemném. 

 

Výskyt sociálně vyloučených lokalit 

V obci Velké Březno se nenacházejí sociálně vyloučené lokality. 
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V obci žije vice než 600 osob starší 60ti let, z toho 63 osob žije v Domově pro seniory (zřizovatelem je 

Statutární město Ústí n.L.) 

2.6 Sociální složení obyvatel, příjmy, výdaje domácností (statistika) 
Nelze získat relevantní data na úrovni obce, pouze kraje. Na základě dotazu na ČSÚ jsme obdrželi tuto 

odpověď: 

"rozsah výběru šetření SILC není tak velký, aby bylo možné data za menší územní celky než kraje 

poskytnout. Při výpočtech s malým souborem vzniká velká výběrová chyba a data tudíž nejsou věrohod-

ná." 

Pro představu je v Příloze č. 8.15 je uveden přehled o příjmech a nákladech na bydlení v rámci ČR. 

3.7 Správa nemovitostí (bytů) 
Správou nemovitostí se obecně rozumí řádná péče o nemovitosti, jejich údržba, opravy a technické 

zhodnocení v rámci daném právními předpisy, t.j. obstarávání činností při: 

• předpisu a inkasu nájemného a záloh na služby, vymáhání pohledávek, evidence nákladů  

• zabezpečení plného a trvalého využití pronajatých prostor 

• ukončení nájemních poměrů  

• zajištění provozu domů, údržby, oprav a obstarávání služeb 

• technický dozor investor při rekonstrukcích a opravách spravovaných nemovitostí 

• přípravu a zajištění investiční výstavby obce  

 

Do správy nemovitostí patří též úklidové služby: 

• Pravidelný i jednorázový úklid společných prostor v bytových domech 

• Úklid po rekonstrukci a malování 

• Úklid venkovních ploch 

• Zajištění specifické činnosti, např. služba domovníka. V současné době tato služba není 

využívána 

 

Správu obecních bytů v obci v současné době vykonává Úsek správy obecního majetku v tomto obsazení: 
Miroslav Šesták … Správa domovního fondu, HIM 
Monika Konečná … nájemní smlouvy, pohledávky 
http://www.velke-brezno.cz/domovni-fond-a-him-s85CZ 

 
 

3.8 Kategorie bytů 
Podle dříve platné legislativy se byty rozdělovaly do kategorií. Byty byly pro účely výpočtu nájemného 

rozděleny do čtyř kvalitativních kategorií. Kritériem pro rozdělení do kategorií byl rozsah příslušenství 

a způsob vytápění. 

Zákon č. 107/2006 Sb. zrušil dřívější kategorie bytu a zavedl nový pojem byt se sníženou kvalitou. Zá-

kladním příslušenstvím pro účely zákona č. 107/2006 Sb. je koupelna nebo koupelnový (sprchový) kout a 

splachovací záchod, který může být v domě i mimo byt, pokud je používá jen nájemce bytu. 

http://www.velke-brezno.cz/domovni-fond-a-him-s85CZ
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Bytem se sníženou kvalitou je podle nové právní úpravy byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo 

společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, 

nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. 

Za ústřední vytápění se považuje vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je 

umístěn v místnosti pro to určené nebo jiné elektrické či plynové vytápění. 

 

3.9 Přehled obecního bytového fondu 
Obec Velké Březno vlastní celkem 165 bytů ve 33 bytových domech. Z tohoto počtu je celkem 44 bytů ve 
zvláštním režimu: 

• 32 bytů v domech s pečovatelskou službou na adrese Děčínská 317, Ústecká 318, 319 a 320 (dále 
jen DPS) 

• 12 bytů na adrese Na Výsluní 390 a 391 (v tzv Markétách) 

• 121 standardních bytů, z toho: 
o 1 byt v Školní 87, byt č. 1 /byt v dolní ZŠ/ - jedná se o služební byt, ve sml. uvedeno po 

dobu prac. poměru v ZŠ 

o 1 byt v ulici Školní 228, byt č. 1/byt v horní ZŠ/ - jedná se také o služební byt, ve sml. 

uvedeno po dobu prac. poměru v ZŠ 

o 1 byt v ulici Školní 228, byt č. 2/byt v horní ZŠ/ - jedná se také o služební byt, ve sml. 

uvedeno po dobu prac. poměru v ZŠ 

o 1 byt v ulici Školní 228, byt č. 3/byt v horní ZŠ/ - NEjedná se o služební byt, ve sml. není 

uvedeno po dobu prac. poměru na Obec.úřadě Velké Březno 

o 1 byt v ulici Alej Sportovců 286, byt č. 1/byt v MŠ/ - NEjedná se o služební byt, ve sml. 

není uvedeno po dobu prac. poměru v MŠ 

o 1 byt v ulici Valtířov 113, byt č. 1/policie ČR/ - jedná se o služební byt, ve sml. uvedeno 

po dobu prac. poměru u Policie ČR 

 
Na bytech ve zvláštním režimu je zřízeno zástavní právo z důvodu investiční dotace od Státního fondu 
rozvoje bydlení na vestavbu půdních bytů, podmíněná 20ti letou lhůtou omezující převod na jinou 
osobu.  Zástavní právo platí do r. 2017, 2018, 2019, 2020 dle konkrétního bytového domu. 
 
Bližší informace lze nalézt zde: http://www.velke-brezno.cz/nemovitosti-zastava-s463CZ 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že více jak polovina obecních bytů jsou byty malometrážní 1+0 a 1+1, 

třetina obecních bytů jsou byty 2+1 a zbylých 19 bytů jsou 3+1 a více. Podrobný přehled všech bytů a 

bytových domů je uveden v Příloze č. 8.2. 

 

Umístění obecních bytů v obci – viz mapa: 

https://drive.google.com/open?id=1WPT9BReORooJyKIsZ04SV6ZfWOQ&usp=sharing 

nebo v obecních web stránkách: 

http://www.velke-brezno.cz/prehled-obecnich-bytu-s139CZ#obecni-byty 

 

http://www.velke-brezno.cz/nemovitosti-zastava-s463CZ
https://drive.google.com/open?id=1WPT9BReORooJyKIsZ04SV6ZfWOQ&usp=sharing
http://www.velke-brezno.cz/prehled-obecnich-bytu-s139CZ#obecni-byty
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3.10 Charakteristika obecního bytového fondu 
Velikost (množství bytů) obecního bytového fondu je nezvykle vysoká v porovnání s okolními obcemi a 

městy (např. jednotlivé části města Ústí n.L.  vlastní dohromady jen několik desítek bytů, které jsou 

určeny hlavně pro sociálně a zdravotně handicapované, potřebné). 

Na rozdíl od většiny měst a obcí v celé ČR, které prodávaly obecní byty v širokém měřítku, je zřejmé, že 

obec postupovala v posledních 20ti letech opačně. To má samozřejmě pozitivní efekt – obec ovlivňuje, 

do jisté miry, kdo bude v obci bydlet a kdo ne. Současně může pomoci zdravotně či sociálně slabším 

spoluobčanům při řešení problémů s bydlením. S tím ale souvisí nutné náklady na provoz, údržbu a 

rozvoj obecních bytů. 

Většina obecních bytů je ve starších objektech, bytových domech. Přehled stáří jednotlivých objektů je 

uveden níže. 

Obec nevyužívá služeb domovníka. Tzn., že chybí okamžitý přehled o stavu jednotlivých bytů či domů. 

Není zajištěna rychlá základní údržba např. výměna žárovek, základní úklid uvnitř i vně domů, není přeh-

led a kontrola nad prováděným úklidem. Není zajištěno bezprostřední odstranění sněhu před domem. 

V každém bytovém domě je vyvěšen a platí Domovní řád, který ale není aktualizovaný a jehož dodržo-

vání se nesleduje. 

V nájemní smlouvě (NS) je specificky definováno základní vybavení každého jednotlivého bytu v tzv. Evi-

denčním listu.  

 

NS jsou uzavírány na dobu neurčitou (26%) a na dobu určitou (většinou na 1 rok s automatickou prolon-

gací, pokud není dluh na nájemném – 73%). 

Vzor nájemní smlouvy – viz Příloha č. 8.7.  

 

Členění bytů dle počtu místností: 

 Velikost bytu    počet   procento z celkového počtu 

5+1    1    0,6% 

4+1    2    1,2% 

3+1    17    10,3% 

2+1    53    32,2% 

1+1    76    45,4% 

1+0    16    10,3% 

Celkem    165   100% 

 

Členění bytů dle výměry 

• 65 bytů o výměře 23 – 45 m²  39,4 % 

• 59 bytů o výměře 45 – 65 m²  35,7 % 

• 19 bytů o výměře 65 – 85 m²  11,5 % 

• 15 bytů o výměře 85 – 105 m²  9,1 % 

• 4 byty o výměře 105 – 125 m²  2,4 % 

• 3 byty o výměře 125 – 174 m²  1,8 % 
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3.11 Stáří a kvalita bytového fondu  
Bohužel není k dispozici přehled vynaložených nákladů za jednotlivé bytové domy a byty na opravy a 

údržbu za posledních 10 a více let. Přesná evidence se vede až od r. 2015. Průměrné stáří bytového fon-

du je 83 let (rok výstavby 1934).  

Stáří (rok výstavby) jednotlivých bytových domů je uvedeno v Příloze č. 8.3. 

3.12 Přehled nákladů na údržbu obecního bytového fondu 
Za posledních 10 let (2006 - 2016) bylo investováno do oprav bytového fondu celkem 22,9 milónu Kč.    

Do r. 2014 včetně se náklady evidovaly jen na celkový BF, takže detailní rozpis za dům a byt nejsou k 

dispozici. Od r. 2015 se evidují náklady i na jednotlivé byty.  

Detailní rozpis nákladů na údržbu obecních domů a bytů r. 2015 až 2017 jsou uvedeny v Příloze č. 8.5 

Struktura prováděných prací a oprav: 

• drobné opravy a výměny spotřebičů 

• rekonstrukce bytu 

• rekonstrukce koupelny 

• výměna sporáků 

• výměna boilerů 

• výměna radiátorů 

• výměna kotlů 

• montáž oken a dveří 

• hydroizolace objektů 

• odvodnění objektu 

• plynofikace bytu 

• oprava střechy 

• oprava fasády 

• revize - plyn, elektro, komín 

• zateplení 

 

Tabulka č. 7: Příjem a výdej bytového hospodářství (v tisících Kč) 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy  2 527  2 045  2 553  2 951  2 569  2 448  2 726  2 663  2 553  2 631  2 716 2 692 

Výdaje  1 975  1 155  1 923  1 439  1 744  1 569  2 018  2 705  3 192  2 756  2 492 2 398 

Rozdíl   551   890   630  1 512   825   879   708 -  42 -  639 -  125   224 294 

Rozdíl sou-
čet 

  551  1 441  2 071  3 582  4 407  5 286  5 994  5 952  5 313  5 188  5 412 5 706 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 12: Trend výběru nájmů a nákladů na údržbu od roku 2006 do roku 2016 včetně 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedených čísel plyne, že od r. 2006 do r. 2017 včetně je součet příjmů z nájmů vyšší o cca. 5,5 miliónu 
Kč než vynaložené náklady na údržbu. Těchto 5,5 mil. Kč ale bylo průběžně použito na jiné (nebytové) 
účely dle potřeby obce. 
Jinými slovy – pokud by se rozdíl ukládal do fondu oprav, bylo by nyní k dispozici 5,5 mil. Kč na opravy, 
ale ty samozřejmě k dispozici nejsou. 
 Pokud by se dařilo vybírat nájemné řádně, tzn. nebyl by dluh, mělo by bytové hospodářství teoreticky k 
dispozici 7,5 mil. Kč na opravy a údržbu v období 11 let. 
 

3.13 Možné finanční zdroje na revitalizaci BF. 
BH je z dlouhodobého hlediska samofinancovatelné – viz výše. Tzn., že i při stávajících příjmech z nájmů 
se vytváří kladný přebytek. Nicméně ten nestačí na zásadní a rychlou obnovu BF. 
Pro obnovu BF máme v podstatě tyto možnosti financování: 

• z finančních rezerv 

• z rozpočtu obce 

• z bankovní půjčky 
 
V případě bankovní půjčky (v současnosti je výhodný nízký úrok) máme informaci, že mateřská banka 
(ČSOB) nemá problém s úvěrem 40 miliónů Kč., ať už jednorázovým nebo rozloženým do 5 let na proin-
vestování. Základní doba splatnosti je 15 let, při hrubém odhadu úroku 1,5 % (může být prý v konečné 
fázi i nižší) – taková je nahrubo současnost, nicméně během let se úrokové sazby mohou měnit - 
zvyšovat. 
Dotazem v bance nám bylo sděleno následující: 
K otázce o ručení obecním majetkem nám bylo sděleno, že vhodnou zástavou je v případě municipality 
zejména nemovitost. Odhad řeší odhadce banky. S ohledem na bonitu obce si lze představit, že do výše 
úvěru mezi 10 až 20 mil. CZK by zajištění nebylo vyžadováno. Na druhou stranu kvalita zajištění má přímý 
dopad na výši úrokové marže. 
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V případě půjčky jsou poplatky za poskytnutí, odhad nemovitosti, měsíční správu. Mohou však být od-
puštěny v návaznosti na úrokovou sazbu, kvalitu zajištění. Vše je velmi individuální. Z pohledu banky jsou 
náklady na poplatky určitě minoritní, ne li zanedbatelné ve vazbě na diskutovaný rozsah investic. 
Stejně tak je i velmi individuální řešení dalších investic, může být řešeno úvěry zvlášť, může v případě 
potřeby sloučit… 
 
Určitě levněji vyjde jednorázový úvěr 5 mil. CZK, který se rychle vyčerpá a začne splácet, než mít např. 
limit 15 mil. CZK a čerpat ho dlouhodobě. Tam poté skáčou pouze úroky a nesplácíte jistinu úvěru.  
 
Situaci lze řešit vzájemnou dohodou na financování daných účelů z úvěrového rámce většího objemu, 
např. 40 miliónů CZK s tím, že z něho budete čerpat dílčí linky na jednotlivé účely. Tím získáme jistotu 
financování na daný počet projektů a platit budete jen za realizované. 
 

3.14 Regulované nájemné obecních bytů 
Starší nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Od r. 2016 jsou nové smlouvy uzavírány vždy 
na dobu 1 roku s automatickou prolongací o další rok, pokud nájemník nemá dluh vůči obci. 
Vzor nájemní smlouvy – viz Příloha č.8.7. 
 
Platba nájemného v obecních bytech probíhá přes SIPO. Nájemce si na poště vyřídí doklad o přidělení 
tzv. spojovacího čísla, který zpětně odevzdá na obecní úřad příslušnému pracovníkovi a následně je 
provedena přes počítač operace tzv. nastěhování, a poté platby od nájemců chodí měsíčně hromadně na 
účet obecního úřadu - toto je nejobvyklejší forma placení nájemného. 
Nájemné je možno hradit přímo do obecní pokladny nebo bankovním převodem na číslo účtu 
450829/0300, v.s. č. bytu a aktuální rok, do poznámky uvést jméno nájemce. 
 
Pro aktuální výpočet výše nájmu je stanovena cena za 1m² plochy bytu v rozmezí: 

• Standard 15 – 30 Kč 

• DPS  20,23 Kč 

• Markéta 48,23 – 53,05 Kč 
 

Předpis platby z nájmu obecního bytu se skládá z plateb za : 

• Čistý nájem (plocha x cena za 1m²) 

• SP – společečné prostory 

• SA – společná anténa 

• KS – kominické služby 

• VB - vybavení bytu 

• Ú – úklid 

 

Je zřejmé, že cena 1m² plochy pro startovací byty (Markéta) a standardní byty je v naprostém nepoměru 

a neodpovídá záměru – podpořit mladé, začínající rodiny. 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že u mnoha bytů pochází výše nájmů z dřívější doby a že nájmy nebyly 

zvyšovány za posledních 10-20 let ani podle inflační křivky. 

Stávající úroveň nájmů pokrývá náklady jen na běžnou a základní údržbu, ale nevytváří dostatečný fi-

nanční fond na komplexní obnovu obecních bytů, fond oprav se netvoří.   
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Obec má převážně uzavřené smlouvy na dobu jednoho roku a pak je prolonguje. Uplynutím této doby 

sjednaný nájem zaniká a záleží na dohodě za jakých podmínek se uzavře nová smlouva na dané období. 

Podléhá vše schválení orgánů obce. Obec může navrhnout zvýšení nájemného sama, ale nájemce musí s 

navýšením souhlasit. Občanský zákoník upravuje postup zvyšování nájemného. U našich smluv na rok je 

situace odlišná. Nájemní musí být srovnatelné v daném místě a za poslední tři roky nebude vyšší než 

20%. 

Obec musí měnit nájemní smlouvy toliko dodatkem a musí souhlasit obě smluvní strany. U nájemní 

smlouvy na dobu určitou, končí nájemní vztah uplynutím této doby. Je nutno dát pozor na prolongační 

ustanovení, pakliže ve smlouvě je. Pakliže se nájemce nebude chtít dohodnout na změně nájemní 

smlouvy, lze ukončit nájemní vztah za podmínek stanovený zákonem. Záleží, jak je upravena nájemní 

smlouva a u starších smluv zvážit i rozsah platnosti jednotlivých ustanovení. Omezení jsou dána nájemní 

smlouvou a zákonem.  

 

3.15 Pojištění obecních bytů 
Některé z bytů se nachází v zátopovém území a případná nepojistitelnost na povodeň může mít velký 

vliv na rozhodování ve vztahu k prodeji těchto nemovitostí. 

U bytového domu v zátopovém území, v případě pojistné události ze záplav, je trvalé zvýšené riziko nut-

ných oprav a investic bez kompenzace z pojištění. To je argument pro případný prodej. 

Na druhou stranu při prodeji domu bude toto zvýšené riziko stejné, ale ve vztahu k novým majitelům. Při 

nepojištění (či nízkém) zde hrozí nebezpečí nízké likvidity ze strany vlastníka(ů) a tím snížené péče o stav 

domu. To může v konečném důsledku vést ke vzniku “domu hrůzy”. 

 

Pojistná smlouva je k dispozici zde: 

http://www.velke-

brezno.cz/smlouvy/SML/files/DD06000008BJ_Pojistná%20smlouva%20č.%208066769312.pdf 

 

Přehled obecních domů v zátopové oblasti: 

V rámci pojistné smlouvy jsou aktuálně pojištěny všechny obecní BD (vč. těch, které se nachází v riziku. 

Celkový limit na povodeň je dle pojistné smlouvy 5 miliónů Kč. 

V případě prodeje BD nacházejících se v RZ 4 hrozí to, že si je budoucí majitel nebude schopen na pov-

odeň pojistit. 

Jedná se o tyto adresy: 

• Klášterní 172 

• Litoměřická 30 a 206 

• Ústecká 149 

  

Jelikož se jedná o riziko povodně ve vztahu k Homolskému potoku. Lze odhadnout, že by pojistka pro 

soukromou osobu mohla být s velkou pravděpodobností realizována i s rizikem povodně. 

 

  

http://www.velke-brezno.cz/smlouvy/SML/files/DD06000008BJ_Pojistná%20smlouva%20č.%208066769312.pdf
http://www.velke-brezno.cz/smlouvy/SML/files/DD06000008BJ_Pojistná%20smlouva%20č.%208066769312.pdf
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3.16 Porovnání nájmů obecních bytů s okolními obcemi 
Tabulka č. 8: Obecní nájmy v okolí (stav k 30.6.2017) 

Obec 

Počet 
obyvatel  
[stav k 

31.12.2016] 

Počet 
domů a 

bytů 

Nájemní 
smlouva 
na dobu 
určitou 
[A/N] 

Doba 
[rok] 

Cena za 
1m² [Kč] 

Poznámka 

Velké Břez-
no 

2 265 33/165 A 1 
DPS - 27 
M - 59 
S - 24 

NS na dobu určitou jen u 
dlužníků a problémových 
nájemníků. 

Malé Břez-
no 

509 ?/9 A 2 46 6 sociálních bytů, 3 obecní 

Povrly 2 220 4/20-30 A ? ? 

Byty neocenil znalec z 
důvodu jejich špatného 
stavu, obec plánuje byty 
opravit, po ocenění bude 
nová cena za m2, paní byla 
zmatená, nedokázala říci, za 
kolik obec pronajímá 

Zubrnice 248 - - - - 
nemají žádné obecní byty, 
vše rozprodali 

Homole p.P. 361 3/30 A 1 30 

Obec má  5 soc.a 1 
ob.byt(pro 
spol.Busline).Soc.byty 
pronajímá za 
nejnižš.cenu.Vsechny byty 
jsou 1+1/39m2/ s nájmem 
od 800-1400 Kč 

Malečov 735 1/6 N - 
20,51-
35,89 

Obec má  5 soc.a 1 ob.byt 
(pro spol. Busline). Soc.byty 
pronajímá za nejnižš. cenu. 
Vsechny byty jsou 
1+1/39m2/ s nájmem od 
800-1400 Kč 

Chabařovice 2 500 ?/100 A  
40 oyčej-

ný 
24 DPS 

1.smlouva - 1 rok, 2.sml.2 
roky, 3.sml. 3 roky, 4.sml.na 
dobu neurčitou 

Chlumec 4 442 
5/184 s 

předkupní 
smlouvou 

N - - 

Všechny nájemní sml. na 
dobu neurčitou. 
5 bytů se pronajímá za 
28,22/m2. Obec vlastní 
dalších 184 bytů za cenu 
42,63/m2, tyto byty se bu-
dou v roce 2019-2020 od-
prodávat současným 
nájemníkům 

ÚL centrum 14 500 ?/13 ?   
Služ. byty pro město obhos-
podařují Městské služby a fa 
Tomi Sever, na Bukově má 
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Obec 

Počet 
obyvatel  
[stav k 

31.12.2016] 

Počet 
domů a 

bytů 

Nájemní 
smlouva 
na dobu 
určitou 
[A/N] 

Doba 
[rok] 

Cena za 
1m² [Kč] 

Poznámka 

město 13 bytů pro těles. 
postiž.-ceny jsou přizpůso-
beny 

ÚL Střekov 15 000 ?/32 A ? 57 

U dlužníků a problémových 
nájemníků smlouva na dobu 
určitou. 
Aktuálně  schválena Radou 
nová cena 57,-/m2, dříve 
bylo 50,-/m2, nové dodatky 
ke sml. již s novou cenou 

ÚL Sev. 
terasa 

21 000 
1/29 (jen 
služební 

byty) 
A 1 30 

NS vždy na 1 rok, následně 
nová sml. max.po dobu služ. 
poměru. 
Pouze pro přespolní 
zaměstnance st. 
služeb/policie,zdr.,školství…/ 
nikomu jinému nenabízeno 
 

ÚL 
Neštěmice 

5 500 375 A viz 45 - 60 

Starší sml. doba neurč., nové 
sml. na 1 rok, další na max. 3 
roky. 
45,-/m2 v zátop. oblasti, 50 - 
55,-/m2 byty pro seniory, 
60,-/m2 ostatní byty 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.17 Dluhová situace bytového fondu 
Obec hradí veškeré náklady na údržbu, spotřebu energií a vody. Zpětně účtuje jednotlivým nájemníkům 
náklady na energie, vodu a nájem obecního bytu. 
  
 
Pohledávky z nájmů obecních bytů v roce 2017 - komentář: 

• Celkový dluh k 31. 12. 2017:      1 815 136- Kč 

• Aktuální počet dlužníků:      35 

• Nejvyšší dlužná částka za bytovou jednotku:   229 766 Kč 

• Počet dohod o splácení dluhů: 8, částka    405 570 Kč 

• Soud + exekutorské uznání dluhu: 11 nájemníků/částka  1 102130 Kč 
• Upomínky zasílány průběžně 13 nájemníkům/částka   282 106 Kč 
 
Doplnit stav exekucí 
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Graf č. 13: Vývoj výběru nájmů v roce 2017 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 14: Vývoj nárůstu dluhu z výběru nájmů v roce 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Přestože celkový dluh k 31.12.2016 vůči konci r. 2015 poklesl o cca 200 tisíc Kč, je zřejmé, že čistě za r. 
2016 vznikl další dluh ve výši 100 tisíc Kč. Tzn., že platby za starší dluhy jsou větší, ale trvající nekázeň v 
platbách nájmů tento pozitivní trend negativně ovlivňuje. 
Za rok 2017 narostl dluh o 103 tisíce Kč. 
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Bohužel, v obci jsou osoby sociálně slabé, které dávky hmotné nouze nepobírají a obecně nemají snahu 
věci řešit a jsou dlužníky na nájemném. 
 
Stávající postup OÚ při vymáhání dluhů z nájmů: 
Pokud je někdo více jak 30 dní v dluhu, posílá se mu Upomínka za vzniklou pohledávku, kde je lhůta 14 
dní na zaplacení dluhu (od převzetí Upomínky adresátem od pošt. doručovatelky). 
V případě, že do 14 dní od převzetí dlužník nezaplatí, posílá se mu Výzva k zaplacení dluhu, kde je lhůta 7 
dní na zaplacení (také platí až od převzetí Výzvy adresátem). Když ani na tu adresát - dlužník nezareaguje 
ať zaplacením či osobní návštěvou úřadu, kde se dohodne např. splátkový kalendář atd…, posílá se 
Výpověď z bytu pro nedodržení podmínek, daných v nájemní smlouvě (v případě, že je nájemní smlouva 
v tu dobu platná) či Výzva k vyklizení bytu (v případě, že nájemní smlouva již skončila uplynutím doby). 
Lhůta je 1 měsíc na vystěhování.  
Poté právník obce předává spis k soudnímu řízení, po kterém následuje řízení exekuční. 
 

Od r. 2016 platí interní Metodický pokyn OÚ, který upravuje vymáhání pohledávek na úseku správy 

obecního majetku – viz Příloha č. 8.16. 
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3.18 Pravidla pro přidělení obecního bytu 
Informace lze nalézt v obecních internetových stránkách nebo v Příloze č. 8.9 tohoto dokumentu.  

Odkaz na internetové stránky: 

• Důležité informace k pronájmu obecních bytů 

• Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního 

určení (DPS, Markéty) v majetku obce Velké Březno. 

 

3.19 Seznam žadatelů o obecní byt 
Aktuální seznam žadatelů o obecní byt vede Majetková a bytová komise. Počet žadatelů ke dni 

30.6.2017 je následující: 

32 … obecní byt standardní vč. byt zvláštního určení Markéta 

20 … byt zvláštního určení DPS 

 

3.20 Náležitosti žádosti o nájem obecního bytu 
Informace lze nalézt v obecních internetových stránkách nebo v Příloze č. 8.6 tohoto dokumentu.  
Odkaz na internetové stránky: 

• Žádost o pronájem obecního bytu 

• Žádost o pronájem bytu zvláštního určení (DPS, Markéty) 

3.21 Podmínky prodeje obecního bytu 
V současné době nemá obec platnou obecní vyhlášku upravující prodej obecních bytů, takže případný 

prodej se řídí zákonem O obcích č. 128/2000 Sb.  

 

 

 

  

http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/4278-589afe52c6782.docx
http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/3807-580dd8fc6b360.doc
http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/3807-580dd8fc6b360.doc
http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/4344-58bd1f8805188.pdf
http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/3807-580dd8fc6b360.doc
http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/4276-5899b38d45201.pdf
http://www.velke-brezno.cz/Prilohy/4344-58bd1f8805188.pdf
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4. Závěry z analytické části  
Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby plynoucí se stávajícího stavu: 

Tabulka č. 9: SWOT analýza 

Silné stránky 

• Vlastnictvím bytového fondu (BF) obec 
ovlivňuje (částečně) složení obyvatel obce 

• Vlastnictví BF umožnuje obci snadněji  
získat půjčky (ručení obecním majetkem) 

• Relativní dostatek bytů se zvláštním 
určením 

• Pracovní příležitost pro 2 zaměstnance OU 

• Příležitost získání zakázky pro místní firmy 
při údržbě BF 

• Stabilní složení obyvatel 
 

Slabé stránky 

• Omezený prostor pro výstavbu dalších BD 

• Zastaralý obecní bytový fond (BF) 

• Energetická náročnost BF 

• Zanedbaná údržba (provádí se jen nejnut-
nější) obecních bytů 

• Nízké nájemné 

• Rozdíly ve výši nájmů i v rámci 1 BD 

• Nájemné nestačí na údržbu a tvorbu FO 

• Dlouhodobě vysoký dluh na nájemném vč. 
těžko vymahatelných částek 

• Dluh na nájmu stále vzniká 

• Trvalý problém s neplatiči 

• Mnoho nájemních smluv je na dobu neu-
rčitou 

• Neudržované okolí bytových domů (BD) 

• Nezájem nájemníků na vzhledu BD a okolí 

• Nevyužívání služeb domovníka 

• Není trvalý přehled o dodržování Domov-
ního řádu a pobytu cizích osob 

• Není kategorizace bytů a s tím související 
chybějící pravidla k určení co je a co  není 
v povinné výbavě bytu 

• Nízká průměrná kupní síla obyvatel obce 

• Nejsou specifikovány podmínky pro so-
ciální bydlení 

• Nevyužívání dotačních finančních zdrojů 
pro potřeby BH 

• Chybí pasportizace domů, bytů 

 

Příležitosti 

• stanovit struktutu BF, počet bytů (velikost 
BF) a vybrat konkrétní, které chce obec 
vlastnit v dlouhodobém horizontu 

• definovat kategorie a základní vybavenost 
jednotlivých bytů 

• Zvýšit nájemné na úroveň, která zaručí 
soběstačnost hospodaření BF 

• Přejít na bezhotovostní platbu nájmů, 
snížit riziko vzniku dluhu 

• Zjistit mezi nájemníky zájem o případný 
odkup bytů 

• připravit koncepci jednání s nájemníky o 

Hrozby 

• Pokračující chátrání stavu BF a 
narůstajícími náklady při pozdější rekon-
strukci 

• Pokračující nezájem nájemníků o vzhledu 
a údržbě BD 

• Nekontrolovatelný příchod 
nepřizpůsobivých lidí v případě prodeje 
bytů 

• Nebezpečí nárůstu výše dluhů z nájmů z 
důvodu zvýšeného nájemného 

• Dohady s nájemníky co je a co není v pov-
inné výbavě bytu 
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zvýšení nájmu 

• připravit dlouhodobou koncepci správy BF 
a tu prezentovat nájemníkům 

• stimulovat nájemníky k vyšší angažo-
vanosti v péči o obecní majetek 

• převést všechny smlouvy na typ s dobou 
určitou 

• Využít služeb domovníka 

• Vypracovat metodiku k prodeji bytů  

• Malá kupní síla obyvatel pro případný od-
kup obecního bytu 

• Ukončení dotačních možností v r. 2020 a 
neznalost, co bude dále   

 

 

Z diskuzí s pracovníky OÚ a z výše uvedených údajů lze dovodit tyto závěry: 

• Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní a v současné době lze očekávat jen přírůstek v oblasti 

Valtířov, kde probíhá výstavba soukromých obytných domů. To nemá vliv na požadavky na 

obecní bydlení 

• Při současném trendu stárnutí lze očekávat do r. 2025 nárůst průměrného věku občana obce 

někam okolo 43 let 

• Během příštích 7 letech bude v obci cca 450 mladých obyvatel ve věku 17 – 30 roků. Nelze 

přesně odhadnout, kolik z nich bude chtít zůstat v obci, ale lze očekávat, že zájem o bydlení v 

obecních bytech bude trvat (zvl. v kategorii do 35 let) 

• Podle věkového složení lze očekávat, že do r. 2025 bude v obci vice než 600 obyvatel v seniorním 

věku (60+). Určitě lze předpokládat zájem o bydlení v domech DPS i obecních. Do počtu seniorů 

je třeba započítat i obyvatele, klienty, Domu seniorů, kteří mají v obci trvalé hlášení 

• Doporučuje se zřídit využívat služeb domovníka v obecním domě či domech a stanovit pravidla 

• Nájemnící nejsou motivováni ani nijak nuceni k lepší péči o obecní byt/dům a jeho okolí  

• Průměrná výše nájemného z obecního bytu je velmi nízká a nepokrývá potřebu financovat re-

konstrukce bytových domů bez dotací z obecního rozpočtu 

• Nutnost provést revizi všech smluv na dobu neurčitou a ty převést postupně na smlouvy na do-

bu určitou 

• Výběr z nájmů postačí jen na běžnou údržbu či jednoduché opravy 

• Dlouhodobý dluh na nájemném ve výši cca 2 milióny negativně ovlivňuje chod bytového hospo-

dářství a jeho administrace je náročná 

• Navrhnout jen bezhotovostní způsob plateb a smluvně zajistit placení buď přes SIPO nebo přes 

povolení inkasa z účtu nájemníka nebo přes trvalý příkaz (preferovaný způsob) 

• Je třeba trvale věnovat pozornost a tlačit na snížení dluhu 

• Za roky 2006-2016 včetně, bytové hospodářství vytvořilo cca 5,4 miliónu Kč přebytek, který ale 

nebyl zpětně použit v BH. Při trvalém dluhu na nájemném ve výši cca 2 milióny Kč lze usoudit, že 

při stávající výši nájmů a nákladů na údržbu a opravy, je roční výnos okolo 700 tisíc Kč.  To nesta-

čí na revitalizaci bytového fondu a je nutné přikročit k narovnání (zvýšení) nájmů tak, aby pokrý-

valy náklady na údržbu a současně tvořily dostatečný fond oprav 

• Je třeba stanovit cílový stav, v jakém by bytový fond měl být do určité doby (do r. 2025 či dále) 

samofinancovatelný 
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• Je třeba stanovit, zda obec bude podporovat tzv. sociální bydlení a s tím související nutnost defi-

novat co je sociální bydlení a jaká kritéria budou rozhodovat 

• V případě prodeje bytů je nutno stanovit, které konkrétní byty budou z prodeje vyloučeny (např. 

služební byty) 

• V případě prodeje stanovit pravidla, časový rámec, rozsah právní pomoci ze strany obce 

 

Podle neoficiálních informací je obvyklý nájem u soukromých vlastníků v okolí Ústí n.L. následující 

(vztaženo na velikost bytu). Jedná se o čistý nájem bez ceny za topení, vodu, energie a další služby. 

• 1+1 … 3-3,5 tisíce Kč (obvyklá velikost do 40 m²), z toho vychází cena v rozmezí 75 - 87 Kč/1m² 

• 2+1 … 4-5 tisíc Kč (obvyklá velikost do 60 m²), z toho vyplývá cena v rozmezí 66 - 83 Kč/m²  

• 3+1 … 5-6,5 tisíce Kč (obvyklá velikost do 80 m²), z toho vyplývá cena cca v rozmezí 62 – 81 

Kč/1m² 

Pro další odhady a modelování vývoje nájmů se použije střední hodnota/cena za 1 m² - 70 Kč jako cena 

obvyklá v místě a času za čistý (holý) nájem. 

Podle současné hodnoty všech obecních čistých nájmů a placených služeb vychází střední hodnota ceny 

za všechny služby, vztažená na 1m² plochy bytu, na 4,39 Kč. 

Extrapolovaná cena obvyklého nájmu celkem je tedy 75 Kč/1m². K této hodnotě by se měly nájmy 

z obecních bytů postupně alespoň přiblížit (resp. do výše, která zajistí samofinancování a tvorbu fondu 

oprav). 
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5. Strategická část - stanovení cílů bytové koncepce obce 
Primárním cílem koncepce obecního bydlení je nalezení optimální varianty pro provoz obecních bytů na 

základě zjištěných skutečností, provedené analýzy a požadovaného výsledného stavu. 

V této části dokumentu by mělo být řečeno, jak má bytový fond vypadat v uvedeném časovém horizon-

tu. Je třeba mít vizi, co a do kdy chceme, a stanovit si jednotlivé dlouhobé (následně krátkodobé) cíle. 

Každý cíl má určenu zodpovědnou osobu, popis, odhadované náklady a termín splnění. Každý cíl může 

mít dílčí cíle v závislosti na konkrétním cíli. 

 

Koncepce bydlení musí: 

• stanovit cíle, kterých má být dosaženo 

• stanovit harmonogram pro realizaci vybrané varianty 

• stanovit jasná pravidla pro určení počtu obecních bytů 

• definovat základní vybavenost bytu dle zvolené kategorie 

• stanovit způsob výpočtu a výši nájmu v každé kategorii bytů 

• stanovit pravidla pro případný prodej obecních bytů 

• navrhnout způsob financování a najít finanční zdroje pro zvolené řešení 

• navrhnout sociálně únosný postup při realizaci změn 

 

Při hledání nejlepšího řešení je třeba vzít do úvahy: 

• sociální, hmotnou situace nájemníků 

• jakým způsobem bude obec spolupracovat a pomáhat stávajícím nájemníkům při naplňování 

koncepce 

• stáří domu, bytu 

• vynaložené náklady na opravy, rekonstrukce v posledních 5-10 letech (kde je to zjistitelné) 

• předpokládané budoucí náklady na údržbu (kde to má smysl) 

• stav a vzhled obecních domů 

• požadovaná vybavenost bytů 

• možnosti financování z obecního rozpočtu 

• kvalitu bydlení 

 

Je třeba najít takové řešení, které bude spravedlivé, akceptovatelné a hlavně proveditelné. Je jasné, že 

každá vybraná varianta bude mít zastánce i odpůrce. Musí se najít rovnováha mezi potřebami a 

možnostmi obce a potřebami nájemníků. Současně je jasné, že někoho se změny dotknou vice než 

druhých. Naplňování koncepce bude vyžadovat individuální přístup ke každému jednotlivému domu, 

bytu. 

Bude třeba stanovit časový rámec (např. 5-10 let), během kterého se bude realizovat vybrané řešení, 

varianta, tak, aby na konci bylo dosaženo požadovaného stavu. V průběhu realizace může docházet ke 

změnám v přístupu k řešení a ke korekci postupu i doby trvání. 

Tak jako jiné strategické dokumenty i tento dokument by se měl ročně aktualizovat, aby odpovídal 

skutečnému stavu a změnám ve společnosti. 
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5.1 Vyrovnané hospodaření obecního bytového fondu bez nutnosti dotace 

z rozpočtu obce 
Jedním z cílů vybraného řešení by mělo být vyrovnané hospodaření BF. Obec se musí rozhodnout a přij-

mout jednu z navrhovaných variant rozvoje obecního bydlení. V této variantě a počtu obecních bytů pak 

jasně deklarovat, že chce takovou výši nájmů, která pokryje a zabezpečí údržbu aktuálního bytového 

fondu vč. tvorby FO bez dotací z obecního rozpočtu. 

Obec musí vypracovat metodiku výpočtu nájemného tak, aby vyhovovalo výše uvedným požadavkům.  

Je třeba stanovit: 

• Kategorii bytu na základě určených kritérií (např. lokalita, velikost bytu, základní vybavení bytu) 

• Pro každou kategorii stanovit nájem, který bude stejný (cena za 1m²) 

• Lhůtu, do kdy budou všechny byty splňovat kritéria dané kategorie (např. 3 - 5 let) 

• Určit pořadí, v kterém se domy/byty budou udržovat  a rozsah údržby na každém objektu 

• Roční objem finančních prostředků na údržbu (nad rámec výběru z nájmů) při plánu rozpočtu 

obce na další rok 

• V přechodném období musí obec najít způsob financování a dostatek prostředků pro vybranou 

variantu řešení 

 

5.2 Podmínky sociálního bydlení v obci 
V současné době stále není schválen zákon o sociálním bydlení. Pokud budeme předpokládat, že v blízké 

době schválen bude, jako základní předpoklad je nutnost rozhodnout se, zda se obec přihlásí (nebo 

nepřihlásí) do tzv. "systému sociálního bydlení." Tímto systémem se rozumí "zajištění důstojného 

bydlení osobě v bytové nouzi formou nájemního bydlení." 

Záleží na obci, zda se do tohoto systému přihlásí, je to na dobrovolné bázi.  Není-li obec do systému 

přihlášena, zajišťuje činnost plynoucí ze systému Státní fond rozvoje bydlení a Úřad práce České repub-

liky. Podpora ze systému je poskytována na základě smlouvy o nájmu sociálního bytu formou sociálního 

bytu s podporou sociální práce nebo formou sociálního bytu.   

Sociálním bytem s podporou sociální práce nebo sociálním bytem se rozumí byt, který splňuje tyto 

standardy: 

• je užíván k trvalému bydlení na základě rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžado-

vaného stavebním zákonem a sloužící k sociálnímu bydlení  

• Standardem sociálního bytu s podporou sociální práce a sociálního bytu v případě nové bytové 

výstavby jsou požadavky na minimální a maximální podlahovou plochu bytu s ohledem na počet 

osob žijících v bytě podle přílohy č. 1 k zákonu o sociálním bydlení a požadavky na minimální 

vnitřní vybavení tohoto bytu.  Standardem sociálního bytu s podporou sociální práce a sociálního 

bytu v případě využití bytů postavených přede dnem účinnosti tohoto zákona jsou požadavky na 

minimální a maximální podlahovou plochu obytných místností s ohledem na počet osob žijících v 

bytě podle přílohy č. 2 zákona o sociálním bydlení a požadavky na minimální vnitřní vybavení 

tohoto bytu.  Minimálním vnitřním vybavením sociálního bytu s podporou sociální práce a so-

ciálního bytu je jeho základní hygienické vybavení a základní vybavení umožňující přípravu 

pokrmů. Sociální byty s podporou sociální práce nebo sociální byty musí být stavebně technicky 
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a svým vybavením individuálně uzpůsobeny vzhledem ke zdravotnímu stavu osob, které je uží-

vají. 

V případě lidí a rodin s nízkými příjmy stát (nikoli obec) poskytuje tzv. příspěvek na bydlení, pokud vydají 

na bydlení více než 30% čistých příjmů.  

 

5.3 Optimálního počet sociálních obecních bytů 
Obec neuvažuje o poskytnutí sociálního bydlení. Všechny byty budou v kategorii standardního 

pronájmu. 

 

5.4 Podpora bydlení specifických skupin 
Bydlení specifických skupin je obvykle součástí sociální, nikoli bytové politiky obcí. Sociální bytová politi-

ka by měla zahrnovat především poskytování bydlení pro vybrané sociální skupiny obyvatel. 

 

Obec bude podporovat tyto skupiny obyvatel: 

• postižené přírodní či živelnou katastrofou (ztráta bydlení) 

• seniory (věk 60+) 

• občané se sníženou soběstačností 

• zdravotně postižení, zejména s postižením pohybového ústrojí 

• začínající rodiny (do 35 let věku) 

• svobodné matky s dětmi 

• zvláštní kategorie (obec si vyhražuje právo poskytnout byt na základě potřebnosti i mimo pořad-

ník (např. lékař, učitel, apod.) 

Podpora dané skupiny obyvatel bude spočívat v přednostním právu na pronájem bytu za plné nájemné.  

 

5.5 Podmínky podpory bydlení z obecního rozpočtu (krátkodobě) 
Obec může poskytnout podporu bydlení v případě nouze z důvodu přírodní či živelné katastrofy. O výši a 

době poskytování finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétní situace a možnosti obecního 

rozpočtu. Je třeba určit, zda se bude jednat o půjčku či dar.  

Z dlouhodobého hlediska obec nebude poskytovat žádnou podporu kromě možnosti pronájmu obecního 

bytu. 

 

5.6 Optimální počet obecních bytů dle definovaných kritérií 
Optimální počet bytů bude stanoven na základě preferované varianty řešení problematiky BH. Za 

předpokladu, že dojde a bude docházet ke zvyšování nájmů na úroveň pokrytí nákladů provozu BH, obec 

si může ponechat BF v dnešním rozsahu. 

Protože obec chce podporovat výše uvedené skupiny nájemníků, je toto třeba zohlednit při rozhodování 

kolik bytů si obec ponechá.  Byty v těchto kategoriích by měly zůstat ve vlastnictví obce: 

• Služební 

• DPS  

• Markéta. 

Pro stanovení optimálního počtu bytů s podporou lze použít následující odhad: 
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• DPS, Markéty, služební … cca 50 bytů 

• Sociální, náhradní pro živelné a jiné pohromy … 5 bytů 

Je třeba nalézt kritéria pro stanovení počtu bytů 

- Finanční 

- sociální 

 

5.7 Obecné podmínky pro prodej obecních bytů  
V praxi se uplatňuje několik způsobů prodeje bytových domů: 

5.7.1 Prodej celého domu jedné osobě (nebo jedněm manželům) do výlučného 

vlastnictví této osoby (nebo do společného jmění manželů) 

Celý dům někdy obce prodávají v dražbě nebo tzv. obálkovou metodou. Kdo dá více, vyhrává. Je to 

metoda odpovídající více komerčním principům, než ochraně stávajících nájemců. Proto většina obcí volí 

pro prodej celého domu jiný postup. Navrhne nájemcům, aby si založili právnickou osobu. Většinou se 

jedná o bytové družstvo, výjimečně ale i např. i o společnost s ručením omezením. Vzniklé právnické 

osobě pak prodá obec dům. 

5.7.2 Prodej celého domu více osobám do jejich podílového spoluvlastnictví 

Obec zpravidla prodává tímto způsobem dům do podílového spoluvlastnictví původních nájemců. Ti 

ovšem nejsou povinni nabídku přijmout. Často se tak stává, že ji přijme jen část nájemců, a tak dům 

koupí např. 5 z původních 12 nájemců. Z těchto 5 nájemců, kteří dům koupí, se pak stanou podíloví 

spoluvlastníci a ostatních 7 nájemců zůstane dále nájemci, se všemi právy a povinnostmi, jaká měli dřív. 

Spoluvlastnický podíl neznamená žádnou konkrétní část domu, ale podíl práv a povinností, kterou má 

dotyčný spoluvlastník k domu jako k celku. (Spoluvlastník dvou třetin domu má více práv a povinností 

než spoluvlastník jedné třetiny domu). 

5.7.3 Prodej jednotlivých bytů nebo nebytových prostorů 

Tento způsob je pro obce složitější (zejména po stránce organizační přípravy prodeje). Prodej se v tako-

vém případě řídí zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Pokud jej obec (nebo kterýkoli jiný vlastník) 

chce využít, musí napřed vymezit v tzv. prohlášení vlastníka jak jednotlivé byty a nebytové prostory v 

budově (tzv. jednotky), tak v něm uvést další povinné náležitosti, jako např. určit společné části budovy, 

uvést práva a závazky týkající se budovy aj. 

Důležité je, že při tomto způsobu prodeje musí vlastník nabídnout koupi bytové jednotky nejprve stáva-

jícímu nájemci bytu. Jestliže nájemce nabídku do šesti měsíců od jejího doručení nepřijme, může 

pronajímatel již oslovit jiného kupce. Přesto však je vázán ve vztahu ke stávajícímu nájemci po dobu jed-

noho roku ještě další nabídkovou povinností v rámci zákonného předkupního práva nájemce (tj. vlastník 

bytu je povinen nabídnout nájemci koupi bytu za stejných podmínek, na jaké je ochoten přistoupit jiný 

zájemce). Původní nájemci ovšem nejsou povinni si byt koupit. V tom případě bude byt prodán i s nimi. 

Na jejich postavení se tím nic nemění, nový pronajímatel (vlastník) jejich bytu vstupuje do práv a pov-

inností původního pronajímatele, tj. obce a nesmí na smlouvě jednostranně nic změnit. 

Kritéria pro případný prodej obecního bytu: 

• Jednoznačně preferovaná varianta prodat v rámci jednoho bytového domu všechny byty  

• Upřednostnit prodej stávajícím nájemníkům 
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• Upřednostit prodej BD jednotlivým budoucím majitelům s vždy specifikovanými BJ na Katastrá-

lním úřadu (ošetřit to, aby noví vlastníci nebyli bezpodílovými spoluvlastníky). Je to důležité ve 

vztahu k pojištění nemovitosti a budoucím sousedským vztahům  

• Prodej bytů/bytového domu jen sdružení vlastníků či jiné formě právnické osoby (po stanovenou 

ochranou dobu) jako další možnost, ale s nebezpečím uvedeným v předchozím bodě. Po uplynu-

tí ochranné lhůty byty nabídnout jiné osobě  

• Při prodeji preferovat osoby s trvalým pobytem v obci (je předpoklad snížení nebezpečí speku-

lace s byty) 

• Lze prodat i jednotlivý byt v bytovém domu nezávisle  

• Náklady na údržbu (vč. budoucích) jsou neúměrně vysoké a nelze je pokrýt z výběru nájemného 

v daném časovém úseku (např. během 10 let) 

• Smluvně ošetřené omezení následného prodeje bytu další osobě po stanovenou dobu 

Doplnit dle potřeby 

 

5.8 Právní aspekty prodeje obecních bytů 
Při prodeji bytu byl mělo dojít ke stanovení pravidel, která by tuto oblast upravovala. Ta by měla být 

schválena příslušným orgánem obce. Pravidla by měla zahrnovat zejména: 

- vymezení pojmů,  

- vymezení předmětu prodeje - jaké byty, případně domy, budou nabízeny,  

- postup prodeje, který by měl zahrnovat předběžný průzkum o zájem koupi bytu aj., při zjištění, že více 

jak 50% občanů by byty chtělo koupit, učinit nabídku s označením bytu,  

- výše kupní ceny,  

- platební podmínky,  

- poučení o předkupním právu,  

- úhrada administrativních nákladů,  

- výhrada zpětné koupě např. na 5 let,  

- smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím aj.  

  

Pak následuje přijetí nabídky, následně stanovení prodej bytu bez nájemního vztahu, výměny jednotek, 

případě omezení prodeje. Musí se také počítat s prodejem celého domu současným nájemcům aj. 

množnosti. Je nutno stanovit kupní cenu např. podle vzorce či jiným způsobem. Stanovit platební pod-

mínky, placení daně a v neposlední řadě i sjednat např. zákaz zatížení bytu aj. Součástí by měla být pří-

loha s vyjmenovanými byty. Které jsou určené k prodeji. 

 

5.9 Přehled domů pro případný prodej sdružení vlastníků bytů 
Pro prodej domů jsou vhodné všechny nájemní domy, které mají 4 a více bytů (nájemníků). Prodejem 

vybraných domů se z dlouhodobého hlediska ušetří odhadem 53 miliónů Kč, nutných na revitalizaci.  

Počet zbylých bytů ve vlastnictví obce bude 58. Příjem z prodeje nelze v tuto chvíli odhadnout, protože 

nejsou k dispozici znalecké posudky a ocenění domů a bytů.  

Přehled všech domů a bytů, včetně pořadí k prodeji dle výše uvedeného kritéria – viz Příloha č. 8.4. 
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Doporučujeme vytvořit pasport BD, BJ, tj. zpracovat jednoduchý pasport jednotlivých nemovitostí, který 

bude organizovaným souhrnem dostupných informací k nemovitosti. 

 

 

5.10 Technický standard obecních domů a bytů, stanovení priority a rozsah  
V současné době obec používá kategorie velikost bytů, ale není specifikována povinná výbava. Nicméně 

z historických důvodů je základní vybavení bytu poskytováno.  

Usnesení Rady obce č. 7/2016 (Stanovení standard zařizovacích předmětů v obecních domech) stanovuje: 

a) Standardy zařizovacích předmětů v obecních bytech takto: 

• Kuchyňský sporák …………………………………………………………….…….. 5 000,- Kč 

• Kuchyňská linka – pracovní délka  1 200 mm …………………..…….  5 000,- Kč 

 1 500 mm ………………………….  7 500,- Kč 

 1 800 mm ………………………….  10 000,- Kč 

• Sprchový kout ……………………………………………………………………….  9 000,- Kč 

• Sprchový box ……………...………………………………………………………..  10 000,- Kč 

• Vana ……………………………………………………………………………………..   3 500,- Kč 

•  Digestoř ……………………………………………………………………………….  2 300,- Kč 

• WC kombi …………………………………………………………………………….  2 500,- Kč 

• Vodovodní baterie ……………………………………………………………….  1 000,- Kč 

 

b) V případě kdy nájemce bytu si zařizovací předměty zakoupí na vlastní náklad, obec mu proplatí 

jeho náklad pouze do výše stanoveného standard, a proti originálu účetního dokladu. Případné 

nájemné za takto pořízený zařizovací předmět bude vypočteno ze standard dle bodu a). 

 

Všechny obecní byty by měly mít následující základní vybavení, tak aby odpovídaly požadavkům na 

kvalitu bydlení (tam, kde je to technicky proveditelné): 

• Teplá a studená voda 

• Elektrické nebo plynové vytápění (lokální či etážové). Ústřední vytápění je vytápění zdrojem tep-

la umístěným mimo byt nebo umístěným v místnosti k tomu určené 

• Obývací místnost/ložnice 

• Kuchyň: 

- Kuchyňská linka 

- Dřez, vodovodní baterie 

- Kuchyňský sporák s troubou 

- Obývací pokoj, ložnice – bez výbavy 

• Koupelna: 

- vana, popřípadě jiné vybavení umožňující koupání nebo sprchování 

- umyvadlo 

- umyvadlová a vanová baterie v obvyklém provedení.  

- Záchod: 
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 Základní vybavení záchodu je splachovací záchodová mísa včetně splachovacího zařízení, 

popřípadě umyvadlo. 

 

Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájem-

ce bytu. 
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6. Realizační část - návrh opatření a časový harmonogram kroků 

k naplnění jednotlivých cílů 
Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření jsou obecněji formulované záměry, 

které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit, jednotlivých akčních plánů.  

Komise připravila několik variant dalšího postupu a tyto jsou předloženy Radě obce (či zastupitelstvu) k 

výběru. Vybraná variant bude detailně dopracovaná tak, aby bylo jasné, jaké kroky se budou podnikat a 

kým, kdy a za kolik. Bude navržen postup komunikace a nájemníky.   

 

Obec má v podstatě tyto možnosti řešení koncepce bydlení v obecních domech: 

A. Ponechat si ve vlastnictví všechny stávající byty a tvořit fond oprav 

B. Ponechat si ve vlastnictví všechny stávající byty a udržovat je jako dosud (jen nutná údržba), bez 

tvorby FO 

C. Prodat všechny byty kromě těch, které byly z prodeje vyloučeny (např. služební) 

D. Ponechat si omezený počet bytů a zbytek prodat 

U každého stanoveného cíle je nutno určit: 

• Zodpovědnou osobu 

• Kdo realizuje přijatá opatření 

• časový rámec, do kdy bude varianta realizována v požadovaného stavu 

Na základě rozhodnutí Rady a Zastupitelstva v prosinci 2017 byly zadány k podrobnému rozpracování 

varianty A a D. 
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6.1 Varianta A – Ponechat si ve vlastnictví všechny byty a tvořit fond oprav 
Tato variant se z dlouhodobého hlediska rozvoje obce jeví být nejvýhodnější. Obec může ovlivňovat 

složení obyvatel obce, pro případ bankovních půjček může obec jistit bytovým fondem. 

Udržení počtu bytů má i stabilizující vliv na počet obyvatel. V případě řádného hospodaření bude BH 

rentabilní a přinese finanční prostředky do obecního rozpočtu. Když je vlastnictví domovního domu 

rentabilní pro soukromého majitele, proč by to samé nemělo platit i pro obec. 

V této variantě je doporučeno stanovit postup z dlouhodobého a krátkodobého hlediska. 

6.1.1 Cíle a návrhy opatření 

Cíl č. 1 Stabilizace a obnova bytového fondu a tvorba Fondu oprav (Příspěvky na správu domu) 

 

Detailní rozpracování cílů 

Předpoklady: 

• Časový rámec … dlouhodobý (5 až 20 let), krátkodobý (1 až 5 roků) 

• Zodpovědná osoba – pracovník obecního úřadu, např. starosta, vedoucí Úseku správy obecního 

majetku (ÚSOM) 

• Zdroj finančních prostředků pro obnovu – rozpočet obce, výběr nájemného, dotace 

• V definovaném horizontu roku 2025 bude postupně docházet k úpravě nájemného tak, aby od-

povídalo výši v místě a čase obvyklém. Pro stanovení metodiky určování výše nájmů je připraven 

nástroj pro modelování různých variant výše nájmů při rozhodování.  

•  Pravidelné vyhodnocení a zohlednění roční inflace v obecních nájmech 

• Stanovení celkové částky výběru nájemného v Kč, která zaručí samofinancování provozu, údržby, 

obnovy BF, a administrace BH bez dotace z rozpočtu obce - odhad je 5 miliónů Kč za rok.  

• Po dosažení hranice samofinancování se bude tvořit fond oprav 

• Výše nájmu místně obvyklá je 75 Kč/1m² - viz kapitola 4. Závěry z analytické části 

Tabulka č. 10: Detailní přehled cílů Varianta A 

Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

1.1 

Stabilizovat stávající 
bytový fond v plném 

rozsahu (zajistit nutné 
opravy) v daném časo-

vém horizontu. 

Roční plán údržby BF, 
vybrat dodavatelské firmy. 

ÚSOM* Trvale  

1.2 
Definovat rizika při 

plánování a realizaci 
varianty A 

Identifikovat a popsat rizi-
ka. Navrhnout případná 

opatření pro omezení rizika 
či zabránění jejich vzniku. 

ÚSOM 30.6.2018 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.3 

Zjistit případné právní 
aspekty, zvl. z pohledu 

metodiky zvyšování 
nájmů. 

Spolupráce s právníkem 
obce, řešení sporů s 

nájemníky. Zjistit oficiální 
výši obvyklého nájemného. 

Starosta, 
právník, 
ÚSOM 

30.6.2018 

Obvyklé nájemné se 
zjišťuje přípisem re-

alitních kanceláří 
nebo znaleckým po-

sudkem. 
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Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

1.4 

Upravit interní 
ekonomický systém pro 

potřebu BH (resp. zajistit 
přehlednou evidence 

nákladů a příjmů za BH, 
dům, byt). 

Nastavení parametrů v 
ekon. software tak, aby 

byla evidence nákladů na 
každý dům a byt. 

ÚSOM, 
Ekon. 
úsek 

30.6.2018 
Specifikace 

požadavků ÚSOM na 
nový software. 

1.5 
Vybrat model úpravy 

nájemného. 

Stanovit lhůtu, termín dos-
ažení příjmu 5 mil. Kč z 

nájemného obecních bytů. 
Aplikovat vzorec výpočtu 
výše nájemného tak, aby 

nájemné odpovídalo 
požadavku na soběstačnost 

BH. 

ÚSOM, 
Rada 
obce 

30.6.2018 
Roční revize a aktual-

izace. 

1.6 

Vytvořit jednoduchý 
pasport jednotlivých 

nemovitostí, který bude 
organizovaným 

souhrnem dostupných 
informací k nemovitosti. 

Stanovit obsah a zpracovat i 
v eln podobě (skenování) 

pro potřebu Rady a vedení 
obce. 

ÚSOM 31.09.2018 
Aktualizovat 

průběžně. 

1.7 
Informovat nájemníky a 

veřejnost o zvyšování 
nájmů. 

Připravit a realizovat 
komunikační strategii s 
nájemníky. Určit, jaké 

komunikační kanály se bu-
dou používat, např.  in-

formační dopis, dotazník, 
schůzky s jednotlivýni 

nájemníky, popř. veřejné 
jednání s nájemníky. 

Starosta, 
ÚSOM 

30.9.2018 

Detailní vysvětlení 
proč, popis dalšího 
postupu, připravit 
obsah dopisu, defi-

novat otázky 
dotazníku. 

1.8 
Vypracovat krátkodobý 
(do 5 let) časový plán 

obnovy. 

Vybrat objekty (priority) 
pro obnovu, určit 

předpokládané náklady vše 
v horizontu do 5 let. 

ÚSOM 31.10.2018 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.9 
Vytvořit krátkodobý (na 
1 rok) časový plán obno-

vy. 

Roční plán údržby BF, 
specifikovat nutné náklady. 

ÚSOM, 
Rada 
obce 

31.10.2018  

Při přípravě rozpočtu 
obce na následující 
rok. Týká se to jen 

BD, které zůstávají v 
majetku obce. 

1.10 
Určit způsob financování 
a nalézt zdroje pro krá-

tkodobý plán. 

Odsouhlasit částku z 
rozpočtu obce na 

následující rok. 

ÚSOM, 
Rada 
obce 

31.10.2018 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.11 
Požádat o finanční 

dotace z rozpočtu obce a 
jiných dotačních zdrojů. 

Zjistit možnost dotace od 
MMR, ÚK a případných 
dalších poskytovatelů. 

ÚSOM 31.10.2018 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.12 

Stanovit para-
metry/vybavení domů a 

bytů v krátkodobém 
plánu. 

Aktualizovat usnesení RO č. 
7/2016 (Stanovení standard 

zařizovacích předmětů v 
obecních domech) . 

Rada 
obce, 
ÚSOM 

31.12.2018 

Potvrdit, popř, revi-
dovat standardy.  

Aktualizovat každý 
rok. 
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Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

1.13 

Aktualizovat přehled 
nutných investic a rozsah 

prací v dlouhodobém 
horizontu. 

Aktuaizovat stav, přehled 
požadovaných oprav a in-

vestic BD, určit částku. 
ÚSOM 

31.12. 
každý rok 

Tabulka se všemi BD. 
V r. 2016 proveden 

odborný odhad. 

1.14 

Při prodloužení, obnově 
smlouvy již stanovit no-

vou cenu nájemného dle 
ceníku a inflace. 

Informovat nájemníky o 
případném zvýšení nájmu 
při prodloužení smlouvy 

ÚSOM 31.12. 

31.12. 2018, aktual-
izovat průběžně dle 

termínu nájemní 
smlouvy. 

1.15 
Převést nájemní smlouvy 

na smlouvy s dobu 
určitou. 

Provést revizi všech smluv 
na dobu neurčitou. Prověřit 
smlouvy a aktualizovat je v 

případě potřeby. Zavést 
jednotný vzor smlouvy. 

ÚSOM 31.12. 2019  

1.16 

Připravit návrh lepšího 
systému správy BF a 

nastavit nová pravidla 
pro správu BF. 

Aktualizace Domovního 
řádu (DŘ). Zřízení funkce 
domovníka. Pravidelné 

kontroly stavu BD (vzhled, 
stav veškerých rozvodů, 

ap.). Zlepšit kontrolu 
dodržování pravidel DŘ, 

kontrolu stavu jednotlivých 
domů (např. zavést evi-

dence a pravidelně ji aktu-
alizovat, - 

měsíčně/čtvrtletně). 

ÚSOM 31.12.2019 

Trvalý dohled nad 
používáním BF. 

Zpětná vazba od 
nájemníků, upravit 
nájemní smlouvu 

1.17 
Zvýšit angažovanost 

nájemníků při péči o BF a 
okolí domů. 

Připravit návrh opatření, 
zjistit ochotu ke spolupráci 
s OU u každého nájemníka, 

nalézt motivační kritéria. 

ÚSOM 31.12.2019 
Kontrola stavu každý 
rok k 31.12., aktual-

izovat každý rok 

1.18 

Nastavit systém 
uzavírání smluv a placení 

nájemného tak, aby se 
omezoval dluh (riziko) na 

nájemném, vyloučit 
platbu v hotovosti. 

Smluvně zajistit 
bezhotovostní výběr 

nájemného (SIPO, platební 
příkaz nebo povolení in-
kasa). Vyloučit platbu v 

hotovosti (do 2 let). 

ÚSOM 31.12. 2020 

Kontrola stavu každý 
rok k 31.12. Ošetřit 

bezhotovostní platby 
ve smlouvě. 

1.19 
Tvořit fond oprav 

(příspěvky na správu 
domu). 

Nastavit parametry v ekon. 
systému, stanovit objem 

nutných finančních 
prostředků. 

ÚSOM ? 

FO je něco jiného než 
výběr nájmů. Po do-

sažení úrovně 
samofinancování 

*… Úsek správa obecního majetku 
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Tabulka 11: Příklad vývoje min. a max. nájemného do r. 2027 v jednotlivých typech bytů  

Byt 

*Typ  
[S, 
D, 
M] 

 

Plocha 
bytu 
[m²] 

Nájem 
za 1m² 

[ Kč] 

Nájem v Kč 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A S¹min 56,2 12,7 713 855 855 855 1026 1026 1026 1231 1231 1231 

B Smax 55,1 40,8 2250 2700 2700 2700 2835 2977 3126 3282 3446 3799 

C D min 40,9 28,1 1148 1377 1377 1377 1432 1503 1578 1657 1740 1827 

D Dmax 27,9 34,3 956 1147 1147 1147 1204 1264 1328 1394 1464 1537 

E Mmin 53 59,1 3133 3760 3760 3760 3985 4224 4478 4746 5031 5333 

F Mmax 40,7 71,4 2909 3491 3491 3491 3700 3922 4158 4407 4671 4952 

*S … Standard, D … DPS, M … Markéty 

V tabulce je příklad výpočtu pro 6 vybraných bytů s nejmenším (min) a největším (max) nájmem za 1 m² 

u daném typu (1. krok 20% nárůst, 4.- 6. rok celkový roční procentní růst 20 %).  

Aktuální (rok 2018) průměrný nájem za 1m² v Kč:  

• Standard 24 

• DPS  30 

• Markéta 60 

S¹min … s ohledem k tomu, že počáteční nájem je tak nízký vůči průměru 24,- Kč, každé 3 roky dochází k 

max. možnému zvýšení (tj. o 20%). 
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Příklad možného modelu zvyšování nájmů ve Variantě A  

Verze 1 

Nájemné obecních bytů bude upravováno následujícím způsobem a v těchto postupných krocích: 

• Rok 2019 – 2021 … plošné zvýšení o 20 %, nájemné pak zůstává stejné po dobu 3 roků 

• Rok 2022 - sjednocení ceny nájmu za 1m² v rámci stejného typu bytu (Standard, DPS, Markéta) 

• Rok 2023 a další - procentní roční navýšení: S=5, D=3, M=3  

• Není zohledněna cena obvyklá pro stanovení limitu výše nájmu 

• Výše nájmu místně obvyklá je 75 Kč/1m² - viz kapitola 4. Závěry z analytické části 

Ceny v Kč za 1m² v roce 2022: 

• Standard 30 

• DPS  35 

• Markéta 65 

 

 

 

 

Graf č. 15: Příklad vývoje výběru nájmů v příštích 10 letech – Varianta A verze 1  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Verze 2 

Nájemné obecních bytů bude upravováno následujícím způsobem a v těchto postupných krocích: 

• Rok 2019 … sjednocení ceny nájmu za 1m² v rámci stejného typu bytu (Standard, DPS, Markéta) 

• Rok 2020 a další - procentní roční navýšení: S=5, D=3, M=3  

• Není zohledněna cena obvyklá pro stanovení limitu výše nájmu  

• Výše nájmu místně obvyklá je 75 Kč/1m² - viz kapitola 4. Závěry z analytické části 

Ceny v Kč za 1m² v roce 2022: 

• Standard 30 

• DPS  35 

• Markéta 65 

 

 

 

 

Graf č. 16: Příklad vývoje výběru nájmů v příštích 10 letech – Varianta A verze 2 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2 Varianta D – omezený prodej BF a tvorba fondu oprav 
 

To by mělo výhodu v tom, že obec se zbaví starých bytových domů, vyžadující další investice do údržby.  

Obecní bytový fond se omladí a nároky na údržbu a opravy značně poklesnou.  

Jedná se o 17 bytových domů se 107 byty. Odhadované úspory na investicích a opravách prodaných 

domů jsou cca 53 miliónů Kč. 

V této variantě si obec ponechá byty pro zvláštní účely (celkem 58 bytů): 

• DPS 

• Markéty 

• služební byty 

Předpoklad je, že bytový fond se bude v dohodnutém rozsahu vyprodávat postupně a příjem z prodeje 

bude použit na sanaci zbývajících BD – viz kapitola 5.9 Přehled domů pro případný prodej. Takže na jed-

nu stranu bude klesat příjem z nájmů, to bude ale nahrazeno příjmem z prodeje. Pořadí prodeje BD bude 

též záviset na zájmu stávajících nájemníků o přednostní nákup a pro účel tohoto dokumentu je navrženo 

následující – viz kapitola 5.9. 

Tabulka se seznamem domů k prodeji – Příloha č. 8.4. 

 

Při stanovení příjmů z prodeje BD byl použit odhad ceny domů podle ceny jednotlivých bytů (bude 

upřesněno po zjištění ceny obvyklé).  Cena konkrétních bytů je přepočtena dle odhadované prodejní 

ceny ze 1m².  

Orientační rozsah: 

• Byt do 40m²       … 300 000 Kč ... 7 500 Kč/1m² 
• 40 – 60 m²          … 400 000 Kč … 6 660 Kč/1m² 
• 60 – 80 m²          … 500 000 Kč … 6 250 Kč/1m² 
• 80 a výše             … 600 000 Kč … 5 000 Kč/1m² (pro 150 m byt) 

Odhadovaná prodejní cena 1m² = 5 000 Kč. 
Cenabytu = Plocha bytu x 5 000 
Cena BD = Cena B1 + Cena B2+ … + Cena BN           kde N je celkový počet bytů v domě 
 
Prodejní cena bude stanovena pro každý dům na základě odborného znaleckého posudku při přípravě 
prodeje. 

Očekává se, že půjde o prodej 1-2 bytových domů ročně (realita ale může být jiná, bude záviset na mno-

ha faktorech). Výše uvedené předpoklady jsou zohledněny při dalším výpočty odhadu prodejní ceny – viz 

níže. 

 

Aktuální (rok 2018) průměrný nájem za 1m² v Kč:  

• Standard 24 

• DPS  30 

• Markéta 60 
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V příloze 8.17 je uvedena tabulka (kopie z obecní pojišťovací smlouvy), kde jsou uvedeny ceny jed-

notlivých domů, stanovené pojišťovnou.  
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6.2.1 Cíle a návrhy opatření 

Cíl č. 1 Stabilizace a obnova bytového fondu a tvorba Fondu oprav (Příspěvky na správu domu)  

Cíl č. 2 Výprodej bytového fondu v omezeném rozsahu  

 

Detailní rozpracování cílů  

Předpoklady: 

• Časový rámec … dlouhodobý (5 až 20 let), krátkodobý (1 až 5 roků) 

• Zodpovědná osoba – pracovník obecního úřadu, např. starosta, vedoucí Úseku správy obecního 

majetku (ÚSOM) 

• Zdroj finančních prostředků pro obnovu – rozpočet obce, výběr nájemného, dotace, prodej 

obecních bytů 

• V definovaném horizontu roku 2025 bude postupně docházet k úpravě nájemného tak, aby od-

povídalo výši v místě a čase obvyklém. Pro stanovení metodiky určování výše nájmů je připraven 

nástroj pro modelování různých variant výše nájmů při rozhodování.   

•  Pravidelné vyhodnocení a zohlednění roční inflace v obecních nájmech 

• Výběr BD a bytů vhodných k prodeji a stanovení pořadí prodeje, vč. odhadu kdy (rok) 

• Výnos z prodeje bude vložen do fondu oprav BH 

• Stanovení celkové částky výběru nájemného v Kč, která zaručí samofinancování provozu, údržby, 

obnovy BF, a administrace BH bez dotace z rozpočtu obce – v současnosti je odhad 5 miliónů Kč 

za rok.  

• Výše nájmu místně obvyklá je 75 Kč/1m² - viz kapitola 4. Závěry z analytické části 

• Po dosažení hranice samofinancování budou přebytky z výnosů z nájmů vlkládány do fondu 

oprav 

• Bude se realizovat pilotní prodej, na kterém se ověří funkčnost a proveditelnost prodeje BD 

• U BD, určených k prodeji, se bude provádět jen základní údržba a opravy. Nepočítá se s investi-

cemi do obnovy. 

• V případě zájmu většiny nájemníků bytového domu o koupi, bude toto zohledněno v pořadí 

prodeje 

• Při stanovení prodejní cen by měly být zohledněné náklady na opravy a investice v posledních 5 

letech 
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Tabulka č. 12: Detailní přehled cílů Varianta D 

Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

Cíl č. 1 Stabilizace a obnova bytového fondu a tvorba Fondu oprav 

1.1 
Definovat rizika při 

plánování a realizaci 
varianty D 

Identifikovat a popsat rizika. 
Navrhnout případná 

opatření pro omezení rizika 
či zabránění jejich vzniku. 

ÚSOM 30.6.2018  

1.2 

Zjistit případné právní 
aspekty, zvl. z pohledu 

metodiky zvyšování 
nájmů. 

Spolupráce s právníkem 
obce, řešení sporů s 

nájemníky. Zjistit oficiální 
výši obvyklého nájemného. 

Starosta, 
právník, 
ÚSOM 

30.6.2018 
aktualizovat 

každý rok 

Obvyklé nájemné se 
zjišťuje přípisem re-

alitních kanceláří nebo 
znaleckým posudkem. 

1.3 

Upravit interní 
ekonomický systém 

pro potřebu BH (resp. 
zajistit přehlednou 
evidence nákladů a 
příjmů za BH, dům, 

byt). 

Nastavení parametrů v ekon. 
software tak, aby byla evi-

dence nákladů na každý dům 
a byt. 

ÚSOM, 
Ekon. úsek 

30.6.2018 
Specifikace požadavků 

ÚSOM na nový soft-
ware. 

1.4 
Vybrat model úpravy 

nájemného 

Stanovit lhůtu, termín dos-
ažení příjmu 5 mil. Kč z 

nájemného obecních bytů. 
Aplikovat vzorec výpočtu 
výše nájemného tak, aby 

nájemné odpovídalo 
požadavku na soběstačnost 

BH. 

ÚSOM, 
Rada obce 

30.6.2018 
Roční revize a aktual-

izace. 

1.5 

Vytvořit jednoduchý 
pasport jednotlivých 
nemovitostí, který 

bude organizovaným 
souhrnem dostupných 

informací k nemovi-
tosti. 

Stanovit obsah a zpracovat i 
v eln podobě (skenování) pro 
potřebu Rady a vedení obce. 

ÚSOM 31.09.2018 

Aktualizovat 
průběžně. Přehled 

všech domů s detaily 
je k dispozici pro ZO. 

1.6 
Informovat nájemníky 

a veřejnost o zvyšo-
vání nájmů. 

Připravit a realizovat komu-
nikační strategii s nájemníky. 
Určit, jaké komunikační ka-

nály se budou používat, 
např.  informační dopis, 
dotazník, schůzky s jed-

notlivýni nájemníky, popř. 
veřejné jednání s nájemníky. 

Starosta, 
ÚSOM 

30.9.2018 

Detailní vysvětlení 
proč, popis dalšího 
postupu, připravit 
obsah dopisu, defi-

novat otázky 
dotazníku. 

1.7 
Vytvořit krátkodobý 

(do 5 let) časový plán 
obnovy. 

Vybrat objekty v majetku 
obce pro obnovu, určit 

předpokládané náklady v 
horizontu do 5 let. 

ÚSOM 31.10.2018 

Týká se to jen BD, 
které zůstávají v 

majetku obce. Aktual-
izovat každý rok. 

1.8 
Vytvořit krátkodobý 

(na 1 rok) časový plán 
obnovy. 

Roční plán údržby BF, specif-
ikovat nutné náklady. 

ÚSOM, 
MBK, Ra-
da obce 

31.10.2018  

Při přípravě rozpočtu 
obce na následující 

rok. Týká se to jen BD, 
které zůstávají v 
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Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

majetku obce. 

1.9 
Určit způsob finan-

cování a nalézt zdroje 
pro krátkodobý plán. 

Odsouhlasit částku z 
rozpočtu obce na následující 

rok). 

ÚSOM, 
Rada obce 

31.10.2018 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.10 

Požádat o finanční 
dotace z rozpočtu 

obce a jiných 
dotačních zdrojů. 

Zjistit možnost dotace od 
MMR, ÚK a případných 
dalších poskytovatelů. 

ÚSOM 31.10. 2018 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.11 

Aktualizovat přehled 
nutných investic a 

rozsah prací v 
dlouhodobém hori-

zontu. 

Aktuaizovat stav, přehled 
požadovaných oprav a inves-

tic BD, určit částku. 
ÚSOM 

31.12. každý 
rok 

Tabulka se všemi BD. 
V r. 2016 proveden 

odborný odhad. 

1.12 

Při prodloužení, ob-
nově smlouvy již sta-

novit novou cenu 
nájemného dle ceníku 

a inflace. 

Informovat nájemníky o 
případném zvýšení nájmu. 
Úprava nájemní smlouvy 

(pokud je nutno). 

ÚSOM 31.12. 
Aktualizovat průběžně 
dle termínu nájemní 

smlouvy. 

1.13 

Stanovit standard 
vybavení obecních 
domů a bytů v krá-
tkodobém plánu. 

Aktualizovat usnesení RO č. 
7/2016 (Stanovení standard 

zařizovacích předmětů v 
obecních domech). 

Rada ob-
ce, ÚSOM 

31.12. 2018 
Potvrdit, popř, revi-
dovat standardy. Ak-
tualizovat každý rok. 

1.14 

Připravit návrh lepšího 
systému správy BF a 

nastavit nová pravidla 
pro správu BF. 

Aktualizace Domovního řádu 
(DŘ). Zřízení funkce domov-

níka. Pravidelné kontroly 
stavu BD a jednotlivých bytů 

(vzhled, stav veškerých 
rozvodů, ap.). Zlepšit kontro-

lu dodržování pravidel DŘ, 
kontrolu stavu jednotlivých 

domů, bytů (např. zavést 
evidence a pravidelně ji ak-

tualizovat, - 
měsíčně/čtvrtletně). 

ÚSOM 31.12. 2019 

Trvalý dohled nad 
používáním BF. Zpětná 
vazba od nájemníků, 

upravit nájemní 
smlouvu. Aktualizovat 

každý rok. 

1.15 
Zvýšit angažovanost 
nájemníků při péči o 

BF a okolí domů. 

Připravit návrh opatření, 
zjistit ochotu ke spolupráci s 

OU u každého nájemníka, 
nalézt motivační kritéria. 

ÚSOM 31.12.2019 
Aktualizovat každý 

rok. 

1.16 
Převést nájemní 

smlouvy na smlouvy s 
dobu určitou. 

Provést revizi všech smluv na 
dobu neurčitou. Prověřit 

smlouvy a aktualizovat je v 
případě potřeby. Zavést jed-

notný vzor smlouvy. 

ÚSOM 31.12. 2019  

1.17 

Nastavit systém 
uzavírání smluv a 

placení nájemného 
tak, aby se omezoval 

dluh (riziko) na 

Smluvně zajistit 
bezhotovostní výběr 

nájemného (SIPO, platební 
příkaz nebo povolení inkasa). 

Vyloučit platbu v hotovosti 

ÚSOM 31.12. 2020 

Kontrola stavu každý 
rok k 31.12. Ošetřit 

bezhotovostní platby 
ve smlouvě. 
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Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

nájemném, vyloučit 
platbu v hotovosti. 

(do 2 let). 

1.18 
Tvořit fond oprav 

(příspěvky na správu 
domu). 

Stanovit objem nutných 
finančních prostředků. 

ÚSOM ? 

FO je něco jiného než 
výběr nájmů. Po do-

sažení úrovně 
samofinancování 

Cíl č. 2 Výprodej bytového fondu v omezeném rozsahu 

2.1 
Provést výběr domů a 

bytů vhodných k 
prodeji 

Vypracovat Zásady prodeje 
obecních bytů, Určit kritéria 

výběru a vybrat domy k 
prodeji 

ÚSOM* 30.6.2018 
Aktualizace každý rok 

k 31.12. 

2.2 

Provést odhad ob-
jemu finančních 

prostředků, které se 
prodejem ušetří na 

opravách a in-
vesticích, a které obec 
chce získat prodejem 

a na co je použije. 
 

Aktualizovat stávající přeh-
led prací a nákladů dle ak-

tuálních cen. Rozhodnout o 
použití výnosu z prodeje. 

ÚSOM 30.6.2018 
Na základě tabulky 

přehledu nákladů na 
opravy BF. 

2.3 
Vytvořit návod, jak 

postupovat při prodeji 
BF. 

Popsat proces prodeje, defi-
novat kroky, které musí obec 
a nový majitel vykonat. Defi-

novat dle typu (vznik 
sdružení, družstva, aj. právní 

osoby, individuální nákup, 
atd.). Definovat pomoc, 
kterou může poskytnout 

obecní právník. 

ÚSOM, 
Rada ob-

ce, 
právník 

30.09.2018 

Připravit kuchařku, jak 
postupovat a co musí 
každá strana udělat. 
Specifikovat rozsah a 

metodiku prodeje tak, 
aby byl proveditelný a 
sociálně únosný (co, 
komu, jak, do kdy). 

2.4 

Informovat nájemníky 
a veřejnost o záměru 
a rozsahu omezeného 

prodeje obecního 
bytového fondu 

Připravit a realizovat komu-
nikační strategii s nájemníky. 

Určit obsah a jaké komu-
nikační kanály se budou 

používat, např.  informační 
dopis, dotazník, schůzky s 

jednotlivýni nájemníky, 
popř. veřejné jednání s 

nájemníky. 

Starosta, 
ÚSOM 

30.12.2018 
Detailní vysvětlení 

proč, připravit obsah 
dopisu,. 

2.5 

Zjistit zájem stáva-
jících nájemníků a 

ostatních obyvatel VB 
a V o koupi obecních 

bytů 
 

Připravit a realizovat komu-
nikační strategii s nájemníky. 

Určit obsah a jaké komu-
nikační kanály se budou 

používat, např.  informační 
dopis, dotazník, schůzky s 

jednotlivýni nájemníky, 
popř. veřejné jednání s 

nájemníky. 

Starosta, 
ÚSOM 

30.3.2019 

Detailní vysvětlení 
proč, připravit obsah 

dopisu, definovat 
otázky dotazníku. 

2.6 Vybrat dům pro pi- Vybrat dům, připravit a real- ÚSOM, 30.06.2019 Stanovit prodejní cenu 
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Cíl Název Návrh opatření Zodpovídá Termín Stav, komentář 

lotní prodej izovat komunikační strategii 
s nájemníky. Určit, jaké 

komunikační kanály se bu-
dou používat, např.  in-

formační dopis, dotazník, 
schůzky s jednotlivýni 

nájemníky, popř. veřejné 
jednání s nájemníky. 

Potvrzení souhlasu s od-
kupem. 

Rada obce soudním znalcem. 

2.7 
Realizace prodeje 
pilotního domu 

Připravit podklady, smlouvy, 
ap. 

Rada ob-
ce, ÚSOM 

31.12.2019 

Termín prodeje bude 
záviset na zajištění 

zákonných požadavků 
a vyřešení všech prob-

lémů na straně kup-
ce/nabyvatele. 

2.8 
Připravit prodej 

dalšího (dalších)  BD 
Opakovat postup jako u pi-

lotního prodeje. 
Starosta, 

ÚSOM 
31.12:2020 dtto 

*… Úsek správa obecního majetku 

Tabulka 13: Příklad vývoje min. a max. nájemného do r. 2027 v jednotlivých typech bytů 

Byt 

*Typ  
[S, 
D, 
M] 

 

Plocha 
bytu 
[m²] 

Nájem 
za 1m² 

[ Kč] 

Nájem v Kč 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A S¹min 56,2 12,7 713 855 855 855 1026 1026 1026 1231 1231 1231 

B Smax 55,1 40,8 2250 2700 2700 2700 2835 2977 3126 3282 3446 3799 

C D min 40,9 28,1 1148 1377 1377 1377 1432 1503 1578 1657 1740 1827 

D Dmax 27,9 34,3 956 1147 1147 1147 1204 1264 1328 1394 1464 1537 

E Mmin 53 59,1 3133 3760 3760 3760 3985 4224 4478 4746 5031 5333 

F Mmax 40,7 71,4 2909 3491 3491 3491 3700 3922 4158 4407 4671 4952 

*S … Standard, D … DPS, M … Markéty 

V tabulce je příklad výpočtu pro 6 vybraných bytů s nejmenším (min) a největším (max) nájmem za 1 m² 

u daném typu (1. krok 20% nárůst, 4.- 6. rok celkový roční procentní růst 20 %). 

S¹min … s ohledem k tomu, že počáteční nájem je tak nízký vůči průměru 24,- Kč, každé 3 roky dochází k 

max. možnému zvýšení (tj. o 20%). 
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Příklad možného modelu zvyšování nájmů ve Variantě D  

Verze 1 

Nájemné obecních bytů bude upravováno následujícím způsobem a v těchto postupných krocích: 

• Rok 2019 – 2021 … plošné zvýšení o 20 % v r. 2019, nájemné pak zůstává stejné po dobu 3 roků 

• Rok 2022 - sjednocení ceny nájmu za 1m² v rámci stejného typu bytu (Standard, DPS, Markéta) 

• Rok 2023 a další - procentní roční navýšení: S=5, D=3, M=3  

• Každý rok je prodán 1 BD podle určeného pořadí pořadí - viz kap. 8.4, Tabulka č. 13 

• Není zohledněna cena obvyklá pro stanovení limitu výše nájmu 

• V uvedeném příkladu bude prodáno 10 BD ze 17 v rozmezí 10 let  

Sjednocení ceny v Kč za 1m² v roce 2022: 

• Standard 30 

• DPS  40 

• Markéta  75 (tato hodnota je vyšší než ve verzi 2, protože v r. 2022 nájem vzrostl na vice   

než 70)  

 

 

Graf č. 17: Příklad vývoje výběru nájmů v příštích 10 letech – Varianta D 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Verze 2 

Nájemné obecních bytů bude upravováno následujícím způsobem a v těchto postupných krocích: 

• Rok 2019 … sjednocení ceny nájmu za 1m² v rámci stejného typu bytu (Standard, DPS, Markéta), 

některých bytů zůstává stejné do roku 2021 (limit navýšení 20%) 

• Rok 2020 a další - procentní roční navýšení: S=5, D=3, M=3  

• Každý rok je prodán 1 BD podle určeného pořadí pořadí - viz kap. 8.4, Tabulka č. 13 

• Není zohledněna cena obvyklá pro stanovení limitu výše nájmu 

• V uvedeném příkladu bude prodáno 10 BD ze 17 v rozmezí 10 let 

Sjednocení ceny v Kč za 1m² v roce 2019: 

• Standard 30 

• DPS  35 

• Markéta 65 

 

 

 

Graf č. 18: Příklad vývoje výběru nájmů v příštích 10 letech – Varianta D 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

U každé varinty je sjednocení ceny nájmu za 1m² nastaveno na úroveň – viz výše.  U některých nízkých 

nájmů nelze použít sjednocenou cenu, protože navýšení přesahuje povolený nárůst 20 %. U takových 

bytů je použito individuální nastavení zvýšení o 20 % přímo. 
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6.3 Společná část obou variant 

6.3.1 Informační dopis – zvýšení nájmů 

Informační dopis dostane každý nájemce obecního bytu.  Bude popsána situace v bytovém hospodářství 

obce za posledních 10 let (přehledy o výši nájmů, dluhů, příjmů), vysvětleny záměry obce a vysvětlení, 

proč obec musí zvyšovat nájmy. Každý dopis je adresný, tzn. že kromě celkových, obecných údajů, bude 

dopis obsahovat i data za daný bytový dům a byt (přehled stavu domu, bytu, elektrických, plynových a 

vodovodních rozvodů, střechy, ap., celkové předpokládané náklady na opravy a obnovu v příštích letech 

(např. do 10).  V dopise bude uvedena strategie zvyšování nájmů, jaký nájem může nájemce očekávat v 

příštích letech, alespoň do dosažení cíle (tj. samofinancovatelnost BH).  Dopis by měl též nastínit 

případný postup při řešení sporů v případě nesouhlasu s výší nájmu a postup v případě dluhů na obec-

ním nájmu.  Bylo by vhodné nabídnout pomoc těm nájemcům, kteří by mohli mít existenční problémy z 

důvodu navyšování nájmů (v některých případech lze  poskytnout státní příspěvek na bydlení těm lidem 

a rodinám, které spadají do kategorie s nízkým příjmem – viz kapitola 5.2 Podmínky sociálního bydlení v 

obci).  

Znění Informačního dopisu je v Příloze 8.18 

6.3.2 Dotazník 

Dotazník je určen ke zjištění názoru nájemníků na jednotlivé aspekty zvyšování nájmů a zájmu o odkup 

obecních bytů.  Odpovědi budou vodítkem k dalšími jednání a postupu při realizaci výše uvedených cílů. 

Seznam otázek je uveden v Příloze č. 8.19. 

Dotazník by měl vyplnit každý nájemník, zde bude třeba pravděpodobně i osobní návštěva při sběru 

vyplněných dotazníků. 

6.3.3 Metodika výpočtu výše nájmu obecního bytu 

Předpis platby z nájmu obecního bytu se skládá z plateb za: 

• Čistý nájem (plocha x cena za 1 m²) 

• SP – společečné prostory 

• SA – společná anténa 

• KS – kominické služby 

• VB – vybavení bytu 

• Ú – úklid 

A co revize plynových zařízení ? 

Doplnit vzorec pro výpočet nájmu. 

 

6.3.4 Podmínky zvyšování nájemného 

Zvyšování nájemného lze upravit předem v nájemní smlouvě nebo později dohodou. Pokud se však 

pronajímatel s nájemcem na zvýšení nájemného nedohodnou, rozhodne soud na základě pravidel 

občanského zákoníku. 

Podmínky zvyšování nájemného si může pronajímatel s nájemcem sjednat v nájemní smlouvě. Nejčastěji 

se v nájemní smlouvě stanoví zvyšování nájemného takzvanou inflační doložkou. Případně je možné se 

na zvýšení nájemného dohodnout formou dodatku ke smlouvě.  
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Pokud zvyšování nájemného neřeší nájemní smlouva a pronajímatel se s nájemcem na zvyšování ne-

dohodnou, postupuje se podle občanského zákoníku. Pronajímatel se může obrátit na nájemce s 

písemným návrhem na zvýšení nájemného nejdříve za rok od posledního zvýšení nájemného. Zvýšení 

nesmí přesáhnout 20% hranici, a to včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech. Výsledná 

výše nájemného navíc nesmí překročit takzvané obvyklé nájemné. Tím se myslí výše nájemného za ob-

dobný byt v místě nájmu sjednaný za obdobných podmínek. Obvyklé nájemné se zjišťuje přípisem realit-

ních kanceláří nebo znaleckým posudkem. 

 

Jestliže nájemce do dvou měsíců neodsouhlasí návrh na zvýšení nájemného, může se pronajímatel 

domáhat zvýšení nájemného u soudu. Žalobu o zvýšení nájemného musí podat do tří měsíců a přiložit 

doklad o tom, že nájemci předložil písemný návrh na zvýšení nájemného a dodržel 20% hranici a limit 

obvyklého nájemného. V soudním řízení může pronajímatel navrhnout zvýšení přesahující 20% limit, ale 

soud může nájemné zvýšit maximálně do výše obvyklého nájemného.   

 

Nájemné také může být zvýšeno po provedení stavebních úprav, které zlepší užitnou hodnotu bytu, 

celkové podmínky v bytě či domě či povedou k trvalé úspoře energií nebo vody. Nájemné může být takto 

zvýšeno ročně až o 10 % z částky za účelně vynaložené náklady. S takovým zvýšením nájemného však 

musí souhlasit dvě třetiny bytů v domě. Když takový souhlas pronajímatel nedostane, může se domáhat 

zvýšení nájemného u soudu, a to až o 3,5 % ročně z účelně vynaložených nákladů. Tato zvýšení 

nájemného jsou ale pouze jednorázová. 

 

6.3.5 Navrhovaná úprava nájmu v obecních bytech  

Obec může navrhnout v písemné formě nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného 

nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo 

v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. 
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7. Monitorovací a hodnotící část 
V průběhu plánování a realizace koncepce bydlení se vyhodnocuje, jak jsou naplňovány původní záměry, 

je-li dodržován časový plan, ekonomické ukazatele, ap. Výstupem hodnocení může být i změna koncepce 

či aktuální etapy realizace. 

Je třeba nastavit kontrolní systém: 

• Pravidelných kontrol plnění plánu (např. pololetně) s vyhodnocením plnění stanovených cílů) 

• Finančních kontrol (kolik a za co bylo čerpáno, kolik je ještě k dispizici na dané období, popř. rok) 

• Provézt a odsouhlasit (kým?) případné korekce plánu 

třeba doplnit  
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8. Přílohy 

8.1 Koncepce sociálního bydlení v ČR 
Odkaz na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf 

 

V současné době je připraven ke schválení vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na 

bydlení. 

 

8.2 Přehled obecních bytů a nájmů 
Tabulka č. 14: Přehled obecních bytů a nájmů (stav k 31.12.2016) 

Poř. 
číslo 

Adresa, ulice 
číslo 

popisné 
číslo 
bytu 

typ plocha 
nájemné 

[Kč] 

cena 
za 

1m2 

1 Alej sportovců 286 1 3+1 59,69 1222 20,5 

2 Děčínská 136 1 3+1 88,36 1792 20,3 

3 Děčínská 136 2 2+1 53,11 1638 30,8 

4 Děčínská 168 1 1+1 51,08 1066 20,9 

5 Děčínská 168 2 2+1 124,88 2541 20,3 

6 Děčínská 168 3 2+1 79,54 1624 20,4 

7 Děčínská 168 4 2+1 105,44 2148 20,4 

8 Děčínská 168 5 3+1 91,26 1861 20,4 

9 Děčínská 168 6 1+1 34,91 1078 30,9 

10 Děčínská 169 1 5+1 149,63 2540 17,0 

11 Děčínská 317 1 1+1 39,30 979 24,9 

12 Děčínská 317 2 1+0 29,20 726 24,9 

13 Děčínská 317 3 1+1 41,40 1020 24,6 

14 Děčínská 317 4 1+1 40,90 1016 24,8 

15 Děčínská 317 5 1+0 29,20 729 25,0 

16 Děčínská 317 6 1+1 41,40 1020 24,6 

17 Děčínská 317 7 1+1 40,90 1010 24,7 

18 Děčínská 317 8 1+0 29,20 736 25,2 

19 Klášterní 172 1 3+1 49,44 1673 33,8 

20 Litoměřická 30 1 1+1 56,20 745 13,3 

21 Litoměřická 30 2 2+1 63,79 1050 16,5 

22 Litoměřická 30 3 2+1 56,31 1139 20,2 

23 Litoměřická 30 4 1+1 35,88 1188 33,1 

24 Litoměřická 64 1 2+1 64,61 1068 16,5 

25 Litoměřická 64 2 2+1 103,13 2101 20,4 

26 Litoměřická 64 3 1+1 43,87 1545 35,2 

27 Litoměřická 64 4 1+1 34,19 1061 31,0 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf
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Poř. 
číslo 

Adresa, ulice 
číslo 

popisné 
číslo 
bytu 

typ plocha 
nájemné 

[Kč] 

cena 
za 

1m2 

28 Litoměřická 64 5 1+1 37,02 1148 31,0 

29 Litoměřická 104 1 1+1 29,54 772 26,1 

30 Litoměřická 104 2 1+1 38,04 886 23,3 

31 Litoměřická 104 3 2+1 49,83 912 18,3 

32 Litoměřická 104 4 1+1 47,74 640 13,4 

33 Litoměřická 104 5 2+1 42,06 1296 30,8 

34 Litoměřická 206 1 2+1 88,36 1820 20,6 

35 Litoměřická 206 2 1+1 80,20 1716 21,4 

36 Litoměřická 206 3 2+1 94,89 1963 20,7 

37 Litoměřická 206 4 1+1 75,28 1622 21,5 

38 Litoměřická 206 5 2+1 44,81 1629 36,4 

39 Litoměřická 206 6 2+1 48,63 1555 32,0 

40 Litoměřická 248 1 1+1 29,17 635 21,8 

41 Litoměřická 248 2 2+1 47,75 995 20,8 

42 Litoměřická 248 3 1+1 28,24 637 22,6 

43 Litoměřická 248 4 3+1 66,09 1413 21,4 

44 Litoměřická 248 5 2+1 48,91 1017 20,8 

45 Litoměřická 248 6 1+1 28,22 1609 57,0 

46 Litoměřická 248 7 3+1 66,62 1405 21,1 

47 Litoměřická 248 8 2+1 48,53 1057 21,8 

48 Litoměřická 248 9 1+1 28,24 586 20,8 

49 Litoměřická 248 10 3+1 66,42 1398 21,0 

50 Litoměřická 258 1 2+1 57,06 1754 30,7 

51 Litoměřická 258 2 1+1 47,29 1612 34,1 

52 Litoměřická 258 3 1+1 23,85 742 31,1 

53 Litoměřická 258 4 3+1 47,73 1469 30,8 

54 Litoměřická 272 1,2 4+1 132,34 1808 13,7 

55 Litoměřická 272 3 2+1 90,44 1849 20,4 

56 Litoměřická 272 4 2+1 104,52 1696 16,2 

57 Litoměřická 272 5 2+1 69,91 1139 16,3 

58 Na Výsluní 390 1 2+1 53,00 3093 58,4 

59 Na Výsluní 390 2 2+1 53,00 3093 58,4 

60 Na Výsluní 390 3 1+1 49,00 2859 58,3 

61 Na Výsluní 390 4 2+1 53,00 3093 58,4 

62 Na Výsluní 390 5 2+1 51,51 3005 58,3 

63 Na Výsluní 390 6 2+1 51,51 3005 58,3 

64 Na Výsluní 391 1 2+1 53,00 3093 58,4 
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Poř. 
číslo 

Adresa, ulice 
číslo 

popisné 
číslo 
bytu 

typ plocha 
nájemné 

[Kč] 

cena 
za 

1m2 

65 Na Výsluní 391 2 2+1 53,00 3093 58,4 

66 Na Výsluní 391 3 1+1 40,73 2859 70,2 

67 Na Výsluní 391 4 2+1 53,00 3093 58,4 

68 Na Výsluní 391 5 2+1 51,51 3005 58,3 

69 Na Výsluní 391 6 2+1 51,51 3005 58,3 

70 Náměstí 171 1 2+1 50,88 1128 22,2 

71 Náměstí 171 2 2+1 51,48 1148 22,3 

72 Náměstí 171 3 2+1 65,09 1424 21,9 

73 Náměstí 171 4 1+1 40,80 979 24,0 

74 Náměstí 171 5 3+1 105,32 2238 21,2 

75 Školní 87 1 2+1 55,00 1175 21,4 

76 Školní 228 1 1+1 65,63 2020 30,8 

77 Školní 228 2 1+1 41,44 1189 28,7 

78 Školní 228 3 1+1 51,02 1574 30,9 

79 Ústecká 149 1 2+1 57,25 1251 21,9 

80 Ústecká 149 2 2+1 62,52 1265 20,2 

81 Ústecká 149 3 1+1 46,90 1038 22,1 

82 Ústecká 149 4 2+1 67,58 1462 21,6 

83 Ústecká 149 5 1+1 45,86 1000 21,8 

84 Ústecká 149 6 1+1 38,56 1386 35,9 

85 Ústecká 149 7 1+1 34,90 1078 30,9 

86 Ústecká 152 1 4+1 115,51 2617 22,7 

87 Ústecká 152 2 3+1 75,80 1647 21,7 

88 Ústecká 152 3 3+1 90,56 1847 20,4 

89 Ústecká 152 4 2+1 47,53 1463 30,8 

90 Ústecká 318 1 1+1 39,30 973 24,8 

91 Ústecká 318 2 1+0 29,20 726 24,9 

92 Ústecká 318 3 1+1 41,40 1020 24,6 

93 Ústecká 318 4 1+1 40,90 1016 24,8 

94 Ústecká 318 5 1+0 29,20 729 25,0 

95 Ústecká 318 6 1+1 41,40 1020 24,6 

96 Ústecká 318 7 1+1 40,90 1010 24,7 

97 Ústecká 318 8 1+0 29,20 671 23,0 

98 Ústecká 319 1 1+0 27,90 728 26,1 

99 Ústecká 319 2 1+1 39,30 959 24,4 

100 Ústecká 319 3 1+0 27,90 745 26,7 

101 Ústecká 319 4 1+1 40,90 977 23,9 
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Poř. 
číslo 

Adresa, ulice 
číslo 

popisné 
číslo 
bytu 

typ plocha 
nájemné 

[Kč] 

cena 
za 

1m2 

102 Ústecká 319 5 1+1 42,70 1045 24,5 

103 Ústecká 319 6 1+0 27,90 745 26,7 

104 Ústecká 319 7 1+1 40,90 977 23,9 

105 Ústecká 319 8 1+1 42,70 981 23,0 

106 Ústecká 320 1 1+0 27,90 728 26,1 

107 Ústecká 320 2 1+1 39,30 899 22,9 

108 Ústecká 320 3 1+0 27,90 745 26,7 

109 Ústecká 320 4 1+1 40,90 977 23,9 

110 Ústecká 320 5 1+1 42,70 1045 24,5 

111 Ústecká 320 6 1+0 27,90 745 26,7 

112 Ústecká 320 7 1+1 40,90 977 23,9 

113 Ústecká 320 8 1+1 42,70 1045 24,5 

114 Valtířov 59 1 2+1 78,00 1578 20,2 

115 Valtířov 59 2 2+1 92,51 1886 20,4 

116 Valtířov 59 3 1+1 55,12 1680 30,5 

117 Valtířov 66 1 1+0 41,55 1436 34,6 

118 Valtířov 66 2 1+1 67,83 2210 32,6 

119 Valtířov 66 3 1+0 45,38 1430 31,5 

120 Valtířov 66 4 3+1 104,93 3208 30,6 

121 Valtířov 66 5 1+0 41,38 1308 31,6 

122 Valtířov 66 6 1+1 52,01 1667 32,1 

123 Valtířov 66 7 1+1 51,38 1503 29,3 

124 Valtířov 77 1 1+1 45,96 929 20,2 

125 Valtířov 77 2 1+1 49,10 1210 24,6 

126 Valtířov 77 3 1+1 51,70 1336 25,8 

127 Valtířov 77 4 1+1 46,10 1115 24,2 

128 Valtířov 77 5 1+1 39,00 849 21,8 

129 Valtířov 77 6 1+1 99,00 877 8,9 

130 Valtířov 77 7 1+1 41,19 862 20,9 

131 Valtířov 77 8 1+1 52,47 790 15,1 

132 Valtířov 77 9 1+1 68,70 1409 20,5 

133 Valtířov 77 10 1+1 68,70 1401 20,4 

134 Valtířov 83 1 2+1 88,43 1954 22,1 

135 Valtířov 83 2 3+1 101,26 1670 16,5 

136 Valtířov 83 3 2+1 93,92 1510 16,1 

137 Valtířov 83 4 3+1 100,73 2386 23,7 

138 Valtířov 83 5 1+0 48,74 1149 23,6 



 Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 

60 
 

Poř. 
číslo 

Adresa, ulice 
číslo 

popisné 
číslo 
bytu 

typ plocha 
nájemné 

[Kč] 

cena 
za 

1m2 

139 Valtířov 83 6 1+0 50,07 1042 20,8 

140 Valtířov 113 1 3+1 173,92 3538 20,3 

141 Zahradní 62 1 3+1 83,12 1703 20,5 

142 Zahradní 62 2 2+1 48,07 1115 23,2 

143 Zahradní 62 3 2+1 40,78 839 20,6 

144 Zahradní 62 4 1+1 36,30 977 26,9 

145 Zahradní 62 5 3+1 72,30 1524 21,1 

146 Zahradní 62 6 1+1 42,81 891 20,8 

147 Zahradní 62 7 1+1 30,48 1210 39,7 

148 Zahradní 142 1 2+1 63,05 1290 20,5 

149 Zahradní 142 2 1+1 59,59 1220 20,5 

150 Zahradní 142 3 2+1 63,98 1327 20,7 

151 Zahradní 142 4 1+1 60,99 1248 20,5 

152 Zahradní 142 5 1+1 44,75 1379 30,8 

153 Zahradní 142 6 1+1 31,65 997 31,5 

154 Zahradní 182 1 2+1 71,46 2255 31,6 

155 Zámecká 117 1 2+1 40,70 1005 24,7 

156 Zámecká 117 2 1+1 50,08 1101 22,0 

157 Zámecká 117 3 1+1 31,57 435 13,8 

158 Zámecká 117 4 2+1 62,00 1443 23,3 

159 Zámecká 117 5 3+1 71,65 1627 22,7 

160 Zámecká 131 1 1+1 32,90 1066 32,4 

161 Zámecká 131 2 2+1 56,99 1774 31,1 

162 Zámecká 131 3 1+1 51,15 1622 31,7 

163 Zámecká 131 4 2+1 49,45 1527 30,9 

164 Zámecká 131 5 1+1 41,50 1339 32,3 

165 Zámecká 131 6 1+1 47,30 1329 28,1 
Zdroj: vlastní zpracování 
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8.3 Přehled obecních domů 
Přehled bytových domů a předpokládaných nákladů na komplexní rekonstrukci. Odhad byl proveden v r. 

2016 vedoucím Úseku bytového hospodářství. 

Přehled očekávaných prací, který slouží jako podklad pro výpočet nákladů na revitalizaci BF: 

• Oprava střechy (krytina, krovy) 

• Zateplení objektu + okna + omítka 

• Elektrické rozvody 

• TVB (technické vybavení budov) + voda, vnitřní kanalizace 

• Vyměna kotle + vyvložkování komínů 

• Vnitřní výměny podlah, lin, apod. 

• Hydroizolace objektu 

 

Tabulka č. 15: Přehled obecních bytů a odhadovaných nákladů na rekonstrukci 

Položka Ulice č.p. 
Počet 
bytů 

Rok vý-
stavby 

Obrázek 
Celkem 
náklady 
[tisíc Kč] 

1 
Alej spor-
tovců 

286 1 1977 

 

620 

2 Děčínská 136 2 1902 

 

1730 

3 Děčínská 168 6 1910 

 

2570 

4 Děčínská 169 1 1912 

 

2230 

5 Děčínská 317 8 2002 

 

1750 

6 Klášterní 172 1 1914 

 

1430 
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Položka Ulice č.p. 
Počet 
bytů 

Rok vý-
stavby 

Obrázek 
Celkem 
náklady 
[tisíc Kč] 

7 Litoměřická 30 4 1906 

 

2030 

8 Litoměřická 64 5 1901 

 

2250 

9 Litoměřická 104 5 1905 

 

2150 

10 Litoměřická 206 6 1929 

 

2900 

11 Litoměřická 248 10 1965 

 

3800 

12 Litoměřická 258 4 1910 

 

2800 

13 Litoměřická 272 4 1912 

 

2800 

14 Na Výsluní 390 6 2007 

 

2440 

15 Na Výsluní 391 6 2008 

 

2440 

16 Náměstí 171 5 1912 

 

2810 
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Položka Ulice č.p. 
Počet 
bytů 

Rok vý-
stavby 

Obrázek 
Celkem 
náklady 
[tisíc Kč] 

17 Školní 87 1 1907 

 

2150 

18 Školní 228 3 1937 

 

6250 

19 Ústecká 149 7 1907 

 

5330 

20 Ústecká 152 4 1907 

 

0 

21 Ústecká 318 8 2002 

 

1950 

22 Ústecká 319 8 2002 

 

1950 

23 Ústecká 320 8 2002 

 

1950 

24 Valtířov 59 3 1931 

 

2670 

25 Valtířov 66 7 1930 

 

2730 

26 Valtířov 77 10 1925 

 

4300 
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Položka Ulice č.p. 
Počet 
bytů 

Rok vý-
stavby 

Obrázek 
Celkem 
náklady 
[tisíc Kč] 

27 Valtířov 83 6 1925 

 

3640 

28 Valtířov 113 1 1965 

 

1790 

29 Zahradní 62 7 1887 

 

3480 

30 Zahradní 142 6 1900 

 

4690 

31 Zahradní 182 1 1927 

 

2760 

32 Zámecká 117 5 1897 

 

2500 

33 Zámecká 131 6 1900 

 

2540 

 

Počet bytů 165 
 

celkem náklady 
[tisíc Kč] 

87 430 
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8.4 Přehled bytů určených k prodeji (stav 2018) 
 

Tabulka č. 16: Přehled obecních bytů a odhadovaných nákladů na rekonstrukci, s prodejní cena 

Pořadí 
prodeje 

Položka 
v sez-
namu 

Ulice č.p. 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Obrázek 
Náklady  
[tisíc Kč] 

Prodejní 
cena  

[tisíc Kč] 

1 3 Děčínská 168 6 1910 

 

2570 2435 

2 10 Litoměřická 206 6 1929 

 

2900 2160 

3 11 Litoměřická 248 10 1965 

 

3800 2290 

4 13 Litoměřická 272 4 1912 

 

2800 1950 

5 9 Litoměřická 104 5 1905 

 

2150 1030 

6 25 Valtířov 66 7 1930 

 

2730 2022 

7 26 Valtířov 77 10 1925 

 

4300 2505 

8 27 Valtířov 83 6 1925 

 

3640 2415 

9 29 Zahradní 62 7 1887 

 

3480 1813 
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Pořadí 
prodeje 

Položka 
v sez-
namu 

Ulice č.p. 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Obrázek 
Náklady  
[tisíc Kč] 

Prodejní 
cena  

[tisíc Kč] 

10 12 Litoměřická 258 4 1910 

 

2800 879 

11 19 Ústecká 149 7 1907 

 

5330 1767 

11 20 Ústecká 152 4 1907 

  

0 1647 

12 16 Náměstí 171 5 1912 

  

2810 1567 

13 7 Litoměřická 30 4 1906 

  

2030 1060 

14 32 Zámecká 117 5 1897 

  

2500 1280 

15 33 Zámecká 131 6 1900 

  

2540 1396 

16 30 Zahradní 142 6 1900 

  

4690 1620 

17 8 Litoměřická 64 5 1901 

  

2250 1414 

 
 

Počet bytů 107 Celkem [tisíc Kč] 53 320 31 274 
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8.5 Přehled nákladů na údržby bytů za r. 2015 – 2017 
 

Tabulka č. 17: Přehled vynaložených nákladů na údržbu u jednotlivých bytů v r. 2015 – 2017 

Ulice Č.p. Objekt 2015 2016 2017 
Celkem 

údržba [Kč] 

Litoměřická 30 Dům 3 768 2 943 0 6 711 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 20 065 0 0 20 065 

  

byt 3 64 087 0 0 64 087 

  

byt 4 0 0 0 0 

Zahradní 62 Dům 201 474 1 783 130 879 334 136 

  

byt 1 5 004 0 3 999 9 003 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 0 117 505 117 50 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 166 892 0 5 649 172 541 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 543 0 0 543 

Litoměřická 64 Dům 4 670 103 118 2 002 109 790 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 4 332 0 2 002 6 334 

  

byt 3 9 882 2 703 0 12 585 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 0 0 0 0 

Školní 87 byt 1 5 474 0 0 5 474 

Litoměřická 104 Dům 18 268 33 118 171 260 222 646 

  

byt 1 68 767 0 0 68 767 

  

byt 2 51 646 256 987 0 308 637 

  

byt 3 156 040 27 499 0 308 633 

  

byt 4 131 619 96 239 0 227 858 

  

byt 5 7 652 13 513 0 21 165 

Zámecká 117 Dům 930 0 172 501 173 431 

  

byt 1 0 0 2 803 0 

  

byt 2 690 0 0 690 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 1 959 0 0 1 959 

  

byt 5 0 0 0 0 

Zámecká 131 Dům 1 134 1 539 143 231 145 904 

  

byt 1 0 0 5 281 5 281 
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Ulice Č.p. Objekt 2015 2016 2017 
Celkem 

údržba [Kč] 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 27 025 0 5 719 32 744 

  

byt 4 0 0 36 780 36 780 

  

byt 5 0 0 3 846 3 846 

  

byt 6 0 0 0 0 

Děčínská 136 Dům 75 312 0 557 479 632 791 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 0 0 0 0 

Zahradní 142 Dům 93 912 0 225 537 319 449 

  

byt 1 28 441 0 0 28 441 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 4 141 0 176 709 180 850 

  

byt 5 25 142 0 0 25 142 

  

byt 6 12 661 0 0 12 661 

Ústecká 149 Dům 75 336 3 164 11 588 90 088 

  

byt 1 0 1 688 0 1 688 

  

byt 2 0 0 6 257 6 257 

  

byt 3 5 373 0 0 5 373 

  

byt 4 11 247 0 0 11 247 

  

byt 5 6 048 0 3 954 10 002 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 8 759 0 0 8 759 

Ústecká 152 Dům 41 291 0 18 161 59 452 

  

byt 1 39 192 0 12 866 52 058 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 22 119 0 22 119 

  

byt 4 33 582 0 0 33 582 

Děčínská 168 Dům 2 376 134 684 40 450 177 510 

  

byt 1 0 21 997 0 21 997 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 0 0 37 770 0 

  

byt 5 9 833 0 0 9 833 

  

byt 6 30 749 3 766 0 34 515 

Děčínská 169 byt 1 9 512 0 2 981 12 493 

Náměstí 171 Dům 29 312 2 127 20 428 51 867 
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Ulice Č.p. Objekt 2015 2016 2017 
Celkem 

údržba [Kč] 

  

byt 1 5 660 992 0 6 652 

  

byt 2 1 095 5 528 0 6 623 

  

byt 3 287 0 0 287 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 0 20 622 0 20 622 

Klášterní 172 byt 1 0 409 0 409 

Zahradní 182 Dům 0 31 960 112 046 144 006 

  byt 1 5 856 26 104 69 049 101 009 

Litoměřická 206 Dům 70 173 236 083 114 756 421 012 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 0 107 621 107 621 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 0 0 3 999 3 999 

  

byt 6 0 0 1 732 1 732 

Śkolní 228 Dům 39 525 206 194 33 620 279 339 

  

byt 1 4 373 6 801 0 11 174 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 8 303 25 857 34 160 

Litoměřická 248 Dům 160 447 22 400 63 334 246 181 

  

byt 1 0 52 862 0 52 862 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 1 121 0 0 1 121 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 3 073 5 000 0 8 073 

  

byt 6 11 581 76 073 0 87 653 

  

byt 7 0 0 0 0 

  

byt 8 0 0 0 0 

  

byt 9 0 0 0 0 

  

byt 10 903 0 0 903 

Litoměřická 258 Dům 3 768 3 507 86 332 93 607 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 7 634 0 7 634 

  

byt 4 0 0 25 487 25 487 

Litoměřická 272 Dům 6 652 1 268 121 862 129 782 

  

byt 1 8 400 0  8 400 
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Ulice Č.p. Objekt 2015 2016 2017 
Celkem 

údržba [Kč] 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 53 982 24 712 0 78 694 

  

byt 4 0 0 25 487 25 487 

Alej sport. 286 byt 1 2 369 0 0 2 369 

Děčínská 317 Dům 11 892 0 2 481 14 373 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 3 135 0 0 3 135 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 2 675 0 0 2 675 

  

byt 5 2 076 0 0 2 076 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 2 124 0 0 2 124 

  

byt 8 664 0 0 664 

Ústecká 318 Dům 8 178 9 085 0 18 226 

  

byt 1 1 000 0 0 1 000 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 543 0 0 543 

  

byt 4 1 891 0 0 1 891 

  

byt 5 0 0 0 0 

  

byt 6 1 927 0 0 1 927 

  

byt 7 3 208 0 0 3 208 

  

byt 8 7 315 0 0 7 315 

Ústecká 319 Dům 6 154 0 12 072 18 226 

  

byt 1 919 0 8 225 9 144 

  

byt 2 3 633 0 0 3 633 

  

byt 3 4 242 1 445 0 5 687 

  

byt 4 1 208 0 0 1 208 

  

byt 5 8 008 3 539 0 11 547 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 4 955 0 0 4 955 

  

byt 8 3 223 0 0 3 223 

Ústecká 320 Dům 4 804 0 15 960 20 764 

  

byt 1 2 170 0 0 2 170 

  

byt 2 1 978 0 0 1 978 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 5 065 0 2 466 7 5 31 

  

byt 5 0 0 10 517 10 517 
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Ulice Č.p. Objekt 2015 2016 2017 
Celkem 

údržba [Kč] 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 5 465 0 0 5 465 

  

byt 8 0 0 2 976 2 976 

Na Výsluní 390 Dům 2 386 0 14 075 16 461 

  

byt 1 599 0 0 599 

  

byt 2 899 0 0 899 

  

byt 3 0 0 6 783 6 783 

  

byt 4 2 232 0 0 2 232 

  

byt 5 3 469 0 0 3 469 

  

byt 6 0 0 0 0 

Na Výsluní 391 Dům 0 0 2 485 2 485 

  

byt 1 0 25 634 0 25 634 

  

byt 2 518 3 511 0 4 028 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 159 0 0 159 

  

byt 6 0 0 0 0 

Valtířov 59 Dům 185 700 0 300 186 000 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 0 0 0 0 

  

byt 3 0 0 0 0 

Valtířov 66 Dům 948 1 176 36 962 39 086 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 0 0 28 926 28 926 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 0 0 0 0 

  

byt 5 0 0 0 0 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 0 0 0 0 

Valtířov 77 Dům 244 772 0 45 160 289 932 

  

byt 1 0 0 0 0 

  

byt 2 1 979 0 2 969 4 948 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 18 831 0 17 132 35 963 

  

byt 5 1 826 0 0 1 826 

  

byt 6 0 0 0 0 

  

byt 7 12 956 0 0 12 956 
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Ulice Č.p. Objekt 2015 2016 2017 
Celkem 

údržba [Kč] 

  

byt 8 1 816 0 20 659 22 475 

  

byt 9 0 0 3 800 0 

  

byt 10 0 0 0 0 

Valtířov 83 Dům 98 289 0 239 011 337 300 

  

byt 1 5 254 49 914 119 168 174 336 

  

byt 2 0 0 117 749 117 749 

  

byt 3 0 0 0 0 

  

byt 4 12 709 0 0 12 709 

  

byt 5 0 0 0 0 

  

byt 6 0 0 0 0 

Valtířov 113 byt 1 681 25 270 300 26 251 

Celkem 
  

2 569 895 1 555 065 2 397 862 6 522 822 
Zdroj: vlastní zpracování 
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8.6 Důležité informace k pronájmu obecních domů 
Důležité informace k pronájmu obecních bytů 

Obec Velké Březno vlastní celkem 165 bytů ve 32 bytových domech. Z tohoto počtu je celkem 44 

bytů ve zvláštním režimu, a to 32 bytů v domech s pečovatelskou službou na adrese Děčínská 317, 

Ústecká 318, 391 a 320 (dále jen DPS) a 12 bytů na adrese Na Výsluní 390 a 391 (v tzv Markétách).  

Od 1. ledna 2017 vstoupila v platnost Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv 

o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno, která určují účel nájmu v DPS a 

Markétách, stanoví způsob podání žádosti a obsah žádosti a podmínky, které musí budoucí nájemce 

splňovat před podáním. 

DPS jsou určeny především osobám, které jsou poživateli starobního důchodu nebo jsou invalidní,  

nebo-li osobám se zdravotním omezením či osobám osamělým. 

Markéty jsou určeny především osobám, jejichž celkový měsíční příjem domácnosti činí max. 1,5 

násobek průměrné mzdy stanovená ČSÚ pro každý rok.  

Od 1. ledna 2017 vstoupila v platnost Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu 

ve vlastnictví obce Velké Březno, která stanoví postup pro příjem žádostí, jejich hodnocení, vedení 

seznamu žadatelů, dobu, na kterou lze uzavřít nájemní smlouvu, uzavírání smluv v obecním zájmu a 

přechod nájmu. Tato pravidla se týkají „zbylých“ 120 obecních bytů. 

Uvedená pravidla jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a také na webu obce : www.velke-brezno.cz, 

v levém, žlutém sloupci – kliknout na odrážku Samospráva, obecní úřad, dále kliknout červený odkaz 

OBECNÍ ÚŘAD – poté kliknout na červený odkaz Úseky obecního úřadu – kliknutím na červený 

nadpis Správa domovního fondu, HIM, Investiční výstavba se dostaneme na stránku, kde kliknutím 

na jednotlivé nadpisy otevřeme požadovaný dokument. 

Na této stránce jsou k dispozici i formuláře žádosti o pronájem obecního bytu a žádosti o pronájem 

bytu zvláštního určení, které jsou určeny jak pro podání žádosti, tak i pro její aktualizaci. 

K rozpoznání stačí zatrhnout v tiskopise příslušné okénko. 

Z uvedeného vyplývá, že zájemce sám rozhoduje o tom, o který z nájemních bytů požádá.  

S doručených žádostí pak bytová komise sestaví pořadí a to dle typů bytů (samostatné pro DPS, sa-

mostatné pro Markéty a samostatné pro ostatní byty), a to na základě vyhodnocení údajů ob-

sažených v žádosti.  Proto je nutné, aby údaje uvedené v žádosti byly pravdivé, nezkreslené, všechny 

a aktuální.  Z tohoto důvodu je žadatel také povinen svou žádost nejméně 1 x ročně aktualizovat. 

Pokud žadatel nejpozději do 31. 12. každého roku neaktualizuje na předepsaném formuláři svoji 

žádost, bude tato z evidence vyřazena. K následně podané žádostí bude přihlíženo, jako by byla 

podána poprvé.  Jednotlivé žádosti nelze zaměňovat. 

 

Ladislav Boháč v.r. 

     tajemník OÚ 

------------------------------------------------------------------------- 

http://www.velke-brezno.cz/
http://www.velke-brezno.cz/domovni-fond-a-him-s85CZ
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8.7 Vzor Smlouvy o nájmu bytu 

 Smlouva o nájmu bytu 

Uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

Vlastník:   Obec Velké Březno   

Sídlo   Děčínská 211, Velké Březno, PSČ 403 23 

IČ    00267139  

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, Mírové náměstí 1/1, pobočka Ústí nad Labem, 

PSČ 400 01 

číslo účtu  450829/0300 

Telefon   475 228 584 

Elektronická podatelna podatelna@velke-brezno.cz  

zastoupena   Mgr. Michalem Kulhánkem, starostou obce 

(dále jen „pronajímatel“) 

na straně jedné 

 

a  

 

Paní              

narozena                                        

bydlištěm                                          

(dále jen „nájemce“) 

na straně druhé 

 

(společně shora a dále také jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)   

uzavřená dle § 2235 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen 

„občanský zákoník“) tuto Smlouva o nájmu bytu (dále jen „smlouva“). 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytu a vykonává na základě zákona čís. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, práva a povinnosti vlastníka obytného domu ………, ulice 

………., v němž se nachází byt ……, o velikosti ……  s příslušenstvím (tj. koupelna a WC) v ……, na 

adrese ……., k. ú. Velké Březno (shora a dále také jako „byt“).  

 

2. Stav, vybavení a příslušenství bytu jsou podrobně uvedeny v Evidenčním listu, který je přílohou č. 1 

této smlouvy.  

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává byt specifikovaný v čl. I. odst. 2. smlouvy k užívání nájemci, 

a to za účelem zajištění bytových potřeb nájemce, popř. i členů jeho domácnosti, a nájemce se 

zavazuje platit nájemné a užívat tento byt v souladu se zákonem a touto smlouvou. 

 

2. Pronajímatel přenechává byt nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání.  

 

III. 

Doba nájmu 

1. Nájem bytu dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou od ……… do ……… 



 Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 

75 
 

2. Účinnost smlouvy bude automaticky prodloužena o jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran 

neoznámí písemně, nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby její účinnosti, druhé smluvní straně svůj 

úmysl účinnost smlouvy ukončit. 

IV. 

Nájemné a úhrady služeb spojených s užíváním bytu 

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli měsíčně nájemné ve výši …….,- Kč 

(slovy:……….korunčeských) a za vybavení bytu ve výši …..,- Kč (slovy: ………korunčeských) 

 

2. Vedle nájemného dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se nájemce zavazuje měsíčně platit také zálohy 

na plnění a služby spojené s užíváním bytu, jež jsou uvedeny v evidenčním listu a které se dle této 

smlouvy zavazuje zajistit ve prospěch nájemce pronajímatel, a to ve výši …..,- Kč (slovy: 

……….korunčeských) měsíčně. Pronajímatel však bere na vědomí, že je povinen zajistit po dobu 

trvání nájmu minimálně tzv. nezbytné služby, které jsou blíže vymezené v ustanovení § 2247 odst. 2) 

občanského zákoníku, v platném znění, a to dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně 

čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, 

zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů. 

 

3. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu jsou splatné měsíčně do 25. dne daného 

kalendářního měsíce, za který se platí nájemné, a to formou sdruženého inkasa plateb obyvatelstva.  

 

4. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je po dobu trvání nájmu oprávněn přijímat nové členy 

domácnosti, pokud se nejedná o osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku, pouze s písemným 

souhlasem pronajímatele. V případě, že došlo ke změně počtu členů nájemcovy domácnosti oproti 

stavu, který byl v době uzavření smlouvy, je nájemce povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy tato změna nastala. V případě, 

že nájemce povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy nesplní, bude se jednat o závažné porušení 

povinností nájemce, které zakládá pronajímateli právo k výpovědi nájemní smlouvy dle ustanovení § 

2288 občanského zákoníku.  

 

5. Obě strany se výslovně dohodly, že pronajímatel není oprávněn nájemné po dobu prvních 12 měsíců 

nájemci zvyšovat. Po uplynutí této doby bude pronajímatel oprávněn zvyšovat nájem pouze 

způsobem a za podmínek stanovených v ustanovení § 2249 občanského zákoníku.  

 

6. V případě způsobu rozúčtování cen a úhrady služeb, které zajišťuje dle této smlouvy ve prospěch 

nájemce pronajímatel dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, je pronajímatel povinen postupovat dle 

zákonné úpravy ustanovení § 2247 občanského zákoníku.  

 

7. Náklady na ostatní energie (elektřina + plyn), uhradí nájemce přímo příslušnému distributorovi, dle 

skutečného odběru. Nájemce se zavazuje uzavřít s distributorem smlouvu a stanovit výší záloh. 

 

V. 

Práva a povinnosti pronajímatele 

1. Pronajímatel má vůči nájemci za přenechání bytu k užívání pro účel vymezený dle čl. II. odst. 1. 

smlouvy právo na zaplacení nájemného.  

 

2. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci byt specifikovaný v čl. I. odst. 2. této smlouvy ve stavu 

způsobilém řádnému užívání a je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s 

užíváním bytu a společných prostor, včetně služeb spojených s užíváním bytu v rozsahu stanoveném 

v čl. IV. odst. 2. této smlouvy.  
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3. Pronajímatel je povinen udržovat byt po dobu trvání nájmu ve stavu způsobilém k užívání.  

 

4. Pronajímatel je povinen odstranit vady či poškození, které mu nájemce oznámí bez zbytečného 

odkladu a za které sám neodpovídá, bez zbytečného odkladu a na svůj náklad. V případě, že 

pronajímatel tyto včasně oznámené vady či poškození bez zbytečného odkladu neodstraní, je 

povinen nahradit nájemci odůvodněné náklady, které nájemce vynaložil sám na odstranění této vady 

či poškození. Pokud by se jednalo o vady nebo poškození podstatného charakteru, které by se dotkly 

možnosti řádného užívání bytu ze strany nájemce, je pronajímatel povinen poskytnout nájemci i 

přiměřenou slevu z nájemného za dobu, po kterou vady či poškození předmětu pronájmu trvaly.  

 

VI. 

Práva a povinnosti nájemce 

- Nájemce je oprávněn užívat pronajatý byt k bydlení a současně společné prostory v domě, přičemž je 

povinen respektovat práva ostatních nájemců. Nájemce je povinen dodržovat Pravidla pro užívání 

bytu a společných prostor a zařízení domu (domovní řád), který je nedílnou součástí této smlouvy a je 

označený jako příloha č. 3. 

 

- Nájemce hradí v bytě náklady spojené s běžnou údržbou a drobné opravy.  

 

- Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu těch oprav, které je 

povinen provést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak nájemce odpovídá za škodu, která 

nesplněním této povinnosti vznikla. V případě, že pronajímatel neodstraní vady nebo poškození, 

které mu nájemce včas oznámí, bez zbytečného odkladu a řádně, je nájemce oprávněn je odstranit 

sám a požadovat po pronajímateli náhradu všech nákladů, které odůvodněně na jejich odstranění 

vynaložil. Pokud by se jednalo o vady nebo poškození podstatného charakteru, které se dotkly 

možnosti řádného užívání bytu z jeho strany, má právo vůči pronajímateli uplatnit i přiměřenou slevu 

z nájemného za dobu, po kterou vady či poškození předmětu pronájmu trvaly. 

 

- Pokud pronajímatel neodstraní poškození nebo vady, za které nájemce nenese odpovědnost, ani v 

dodatečné lhůtě, nejpozději však do 10 dnů, smluvní strany sjednávají, že se takové jednání 

pronajímatele bude považovat za hrubé porušení povinností pronajímatele, které zakládá nájemci 

právo nájem vypovědět i bez výpovědní lhůty.  

 

- Nájemce nesmí provádět v bytě stavební úpravy ani podstatné změny bez souhlasu pronajímatele, a 

to ani na svůj náklad.  

 

VII. 

Zánik nájmu 

1. Nájemní vztah založený touto smlouvou může zaniknout kdykoli písemnou dohodou mezi 

pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí z důvodů a za podmínek uvedených v 

občanském zákoníku.  

2. Při zániku nájmu je nájemce povinen byt vyklidit, a to do 15 – ti dnů ode dne zániku nájmu, a předat 

ho pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na 

vady, které je povinen odstranit pronajímatel. O předání bytu se strany zavazují sepsat zápis, v němž 

zachytí stav předávaného bytu a stavy měřidel u jednotlivých médií.  

3. Nájemce bere na vědomí, že v případě jeho smrti nedochází k přechodu nájmu dle ustanovení § 

2279 občanského zákoníku na ostatní členy jeho domácnosti. V případě, že taková skutečnost 

nastane, budou všechny osoby, které s nájemcem v bytě společně bydlely, tento nejpozději do 3 

měsíců od doručení výzvy pronajímatele vyklidit. 
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4. Pokud má na základě ujednání obsažených v této smlouvě nebo na základě zákona smluvní strana 

právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, pak musí být výpověď písemná a musí být v souladu s § 

2231 občanského zákoníku též písemně odůvodněna. 

5. Užívá-li nájemce předmět nájmu v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho pronajímatel, aby předmět 

nájmu užíval řádně. V případě, že nájemce výzvu neuposlechne, je mu oprávněn pronajímatel dát 

výpověď. Na tuto skutečnost je pronajímatel nájemce povinen upozornit. Výpovědní doba činí 7 dnů, 

pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Uzavření této smlouvy schválila Rada obce Velké Březno na své ……. schůzi dne ………, usnesením 

č. ……….., bod č……... Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z pětičlenné rady všech pět přítomných 

členů. Toto usnesení je přílohou této smlouvy. 

3. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé 

smluvní straně náleží jeden stejnopis.  

4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami.  

5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že pronajímatel, jako orgán územní samosprávy, je 

povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 

údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Nájemce prohlašuje, 

že: 

1. pronajímatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o 

jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. 

o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

2. veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového 

právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti 

nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

6. Smluvní strany se dohodly, že nájemní právo sjednané dle této smlouvy zapisovat do veřejného 

seznamu vedeného příslušným katastrem nemovitostí nebudou.  

7. Pronajímatel a nájemce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Ve Velkém Březně, dne  ……………  

 

Podpisy smluvních stran: 

Pronajímatel:                  Nájemce:    

 

_____________________     ______________________  
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    Obec Velké Březno         

Mgr. Michal Kulhánek  

           starosta                                                                                

                                                                                                         

 

Nedílné součásti smlouvy jsou přílohy:  

1. Evidenční list bytu   

2. Usnesení Rady Obce Velké Březno č……./…….. , bod č……… , ze dne ………..  

3. Pravidla pro užívání bytu a společných prostor a zařízení domu (domovní řád – v domě) 
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8.8 Domovní řád pro byty ve vlastnictví obce 
Usnesením zastupitelstva obce Velké Březno se vydává 

DOMOVNÍ ŘÁD 

pro byty ve vlastnictví obce Velké Březno a Valtířov. 

I. Obecná ustanovení 

1. Veškerá práva a povinnosti pronajímatele i nájemců bytů vymezuje občanský zákoník, nájemní 

smlouva, tento domovní řád a další dotčené právní normy. 

2. Výši nájemného a ceny za služby spojené s bydlením stanoví vyhláška č. 176/1993 Sb., vyhláška 

30/1995 Sb., vyhláška MF č. 274/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

II. Práva a povinnosti pronajímatele 

Práva a povinnosti pronajímatele: 

1. Předat nájemci byt ve stavu způsobilém řádnému užívání a zajistit plný a nerušený výkon práv spo-

jených s užíváním bytu. 

2. Provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento 

souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného 

orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která 

nesplněním této povinnosti vznikla. 

3. Provádět na své náklady řádnou údržbu a opravy domů a bytů s výjimkou drobných oprav. 

4. Pronajímatel oznamuje zásadní změny týkající se výše nájemného a poplatků za služby nájemníkům 

předem na vývěsce v domě. Změny výše nájmů a poplatků za služby vyplívající ze zák. úpravy cen se 

promítají do výpočtového listu nájemného. Vlastní nájemní smlouva se přitom nemění. 

5. O vrácení a převzetí bytu sepsat zápis, v němž uvede stav bytu, jeho příslušenství a vybavení a oz-

načení zjištěné závady. 

6. Pronajímatel je oprávněn při splnění zákonných podmínek vypovědět s přivolením soudu nájem bytu. 

 

III. Povinnosti nájemce bytu 

Nájemce bytu je zejména povinen: 

1. Na základě nájemní smlouvy řádně užívat byt po dobu stanovenou ve smlouvě. 

2. Platit nájemné a zálohu za služby měsíčně, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce, 

pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. 

3. Provádět drobné opravy v bytě související s jeho užíváním na vlastní náklady a hradit náklady spojené 

s běžnou údržbou bytu, jakož i výměny součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení, 

které jsou uvedené ve vyhlášce č. 258/1995 Sb. Drobnými opravami jsou rovněž opravy příslušenství 

a vybavení i výměna součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení ve vyhlášce 

neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne 300,- Kč. 

4. Užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně používat plnění, jejichž poskytování je 

spojeno s užíváním bytu. 

5. Při výkonu svých práv dbát o to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům 

výkon jejich práv. 

6. Bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést 

pronajímatel a umožnit jejich provedení. Jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti 

vznikla. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a o běžnou údržbu bytu, má 
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pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce sám, či zajistit jejich provedení třetí 

osobou a požadovat od něj náhradu. 

7. Po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a 

údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hod-

not. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a 

patří pronajímateli. Nájemce bytu je rovněž povinen učinit taková opatření, aby v případě nutnosti 

havarijních oprav mohl být umožněn vstup do bytu bez předchozí dohody. 

8. Odstranit neprodleně závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nes-

tane-li se tak, má pronajímatel právo, po předchozím upozornění nájemce, závady a poškození od-

stranit a požadovat od něj náhradu. 

9. Oznámit pronajímateli všechny skutečnosti rozhodné pro případnou změnu sjednaného nájemného a 

cen služeb do 30 dnů po jejich vzniku. 

10. Neprovádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani 

na svůj náklad. Zřizovat rozhlasové a televizní antény na střechách lze jen po projednání a dohod-

nutým postupem. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby 

nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. 

11. Po zániku nájmu bytu odevzdat byt zápisem pronajímatele ve stavu, v jakém jej převzal 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

12. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo poplatek za služby do 5. dne po dni splatnosti, je povinen zaplatit 

poplatek z prodlení. 

 

IV. Práva nájemce bytu 

Nájemce je oprávněn: 

1. Oznámit pronajímateli potřebu odstranění závad, které znemožňuje řádné užívání bytu. 

2. Požadovat přiměřenou slevu z nájemného, pokud pronajímatel přes upozornění nájemce neodstraní 

v bytě nebo domě závadu, která podstatně nebo na delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na 

přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená 

s užíváním bytu, anebo byla poskytována vadně a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. 

Stejné právo má nájemce, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu 

zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně a včas neplní. Právo na slevu je třeba up-

latnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců od 

odstranění závad. 

3. Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je 

výkon práva nájemce ohrožen, má nájemce právo, po předchozím upozornění pronajímatele, závady 

odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na 

náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno 

do 6 měsíců od odstranění závad. 

4. Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívání bytu 

právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je 

s užíváním bytu spojeno. 

 

V. Užívání společných prostor a zařízení bytu 

1. Společných prostor se využívá pouze k určenému účelu. Vchody, průjezdy, schodiště, půdy a jiné 

prostory se udržují volné. Nelze je používat pro odkládání a skladování věcí či materiálu ani pro 

umístění jakýchkoliv předmětů nepatřících do vybavení domu. 
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2. Nájemci jsou povinni v těchto prostorách udržovat čistotu a pořádek. 

3. Po dohodě s pronajímatelem je možno v domě vymezit na náklady a odpovědnosti nájemce zvláštní 

prostor pro umístění dětských kočárků, jízdních kol a sáněk. V jiných společných prostorách nelze ty-

to předměty skladovat. 

4. Není dovoleno bez souhlasu pronajímatele využívat jednotlivými nájemci části společných prostor 

(části sklepů, schodišť a půd, světlíky). 

5. Zařízení pro civilní obranu není určeno pro běžné užívání, způsob užívání stanoví zvláštní předpisy. 

6. Smetí a odpadky se vysypávají do určených nádob na určeném místě. 

7. Větrání bytů do vnitřních prostor domu je zakázáno. 

8. Na chodbách, schodištích, půdách, z oken a do světlíků není dovoleno čistit obuv, šatstvo ani jiné 

předměty. 

 

VI. Zajišťování čistoty chodníků a okolních prostor. 

Čištění chodníků, přístupových cest, odklizování sněhu a udržování travnatých ploch kolem domu zab-

ezpečuje pronajímatel prostřednictvím domovníka za dohodnutou finanční úhradu. 

VII. Informační a jiná zařízení 

1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení do domovních průčelí uvnitř domu mohou být umísťovány 

jen se svolením vlastníka domu. Pokud souhlas podléhá povolení orgánů obce, je možné toto in-

formační zařízení umístit až po jejich souhlasu. 

2. Informace pro nájemce oznamuje pronajímatel na vývěsce v domě, případně jiným obvyklým způso-

bem. 

 

VIII. Klíče 

1. Pronajímatel domu při předání bytu předá nájemci minimálně jedny klíče od bytu a jedny klíče od 

vchodových dveří.  

2. Při skončení nájmu bytu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli domu všechny klíče, které má 

k zámkům v domě. 

3. Povinností všech nájemců je zamykat vchodové dveře v době, kdy má být dům uzavřen, tj. není-li 

pronajímatelem určeno jinak v době uvedené v čl. X odst. 1 níže. 

4. Klíče od uzamykatelných prostor v domě jsou uloženy v místě určeném pronajímatelem. Nájemce je 

povinen zabezpečit možnost přístupu k hlavním uzávěrům vody, plynu, vstup do výměníku, pro osoby 

pronajímatelem pověřené. 

 

IX. Osvětlení 

Společné prostory v domě jsou opatřeny osvětlením. Tam, kde není třeba trvalého osvětlení, mohou být 

schodiště i chodby opatřeny schodišťovým spínačem. Vypínač musí být v každém poschodí a vedle 

hlavních vchodových dveří. 

X. Otevírání a zavírání domu 

1. Dům je otevřen od 1. dubna do 30. září od 5:00 hodin do 21:00 hodin. Od 1. října do 31. března od 

6:00 hodin do 20:00 hodin. 

2. Po dohodě s vlastníkem domu a všemi uživateli bytů je přípustné, aby dům byl uzavřen trvale, vedou-

li od domovních dveří zvonky do všech bytů a nebrání-li trvalé zavření domu poště nebo jiným or-

gánům ve výkonu jejich povinnosti. 
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XI. Praní prádla, úklid bytu 

Uživatel je povinen provádět úklid bytu, praní prádla, vaření a další činnosti tak, aby tím nerušil ostatní 

nájemce (např. nadměrným hlukem, prachem, jinými nečistotami). Praní prádla, úklid bytu a další 

činnosti způsobující hluk, lze provozovat v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin. 

XII. Prádelny a sušárny 

1. Pokud jsou v domě společné prádelny, slouží tyto jenom pro nájemníky domu. 

2. Prádelny se užívá v pořadí stanoveném dohodou mezi nájemci, popř. nedohodnou-li se, v pořadí 

určeném pronajímatelem. 

3. Po skončení praní nájemce prádelnu řádně vyčistí a předá klíče určené osobě. 

4. V prádelně nelze prát prádlo nemocných nakažlivou chorobou, popř. prádlo ve stavu, který by mohl 

způsobit škodu pronajímateli či ostatním uživatelům prádelny. 

5. Obdobná ustanovení platí i pro sušárny. Sušení prádla na rovných střechách, pokud tam pro sušení 

není vymezen prostor, není dovoleno. 

 

XIII. Klepání a čištění koberců 

Koberce, rohožky, žíněnky, přikrývky, peřiny a čalouněný nábytek se mohou vyklepávat pouze na mís-

tech k tomu určených, vzdálených co nejvíce od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí 

nájemce ihned uvést do pořádku. Vyklepávání, vytřepávání nebo shazování jakýchkoliv předmětů 

z balkónů, oken nebo světlíků není dovoleno. 

XIV. Sklepy a ukládání paliva 

1. Sklep je přístupný nájemcům po celou dobu nájmu bytu. 

2. Nájemce je povinen dbát, aby sklepní okénka byla dbře uzavřena a aby bylo zabráněno vniknutí cizí 

osoby, popřípadě zvířat (zejména hlodavců). 

3. Ve sklepě je zakázáno provozovat jakoukoliv činnost, která nesouvisí s užíváním bytu, a ukládání 

hořlavých látek, tlakových nádob PB, či jiných nebezpečných látek (výbušniny apod.). 

4. Nájemce, kterému bylo dovezeno palivo, je povinen se postarat ihned po složení paliva o řádné 

očištění chodníků a společných prostor v domě, které byly skládkou znečištěné. 

5. Je zakázáno vstupovat do sklepa s otevřeným ohněm. 

 

XV. Domácí zvířata 

Domácí zvířata je povoleno v domě chovat po vzájemné nájemců a se souhlasem pronajímatele a na 

základě splnění podmínek stanovených vyhláškou obce, případně obecně závazným předpisem. 

 

XVI. Klid v domě 

1. Klid v domě je stanoven od 22:00 hodin večerní do 6:00 hodin ranní. V této době se v bytě zakazuje 

provádět činnosti, které by způsobovali hluk a rušily ostatní nájemníky. 

2. Nájemci jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem a zá-

pachem. 

 

XVII. Ostatní zařízení v domě 

1. Ke komínovým dvířkám, k hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním a čisticím otvorů a jiným 

podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. 
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Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání nájemci bytu nebo provozních mí-

stností, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti i za nepřítomnosti nájem-

ce bytu nebo příslušníků jeho domácnosti nebo po skončení provozu v provozních místnostech, 

přístup. 

2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu, apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné 

otevření bylo nájemcům bytů včas oznámeno. 

 

XVIII. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Nájemci, bydlící v domě, mají právo si vybrat (zvolit) svého zástupce domovníka, pro jednání 

s pronajímatelem ve věcech oprav, údržby, klidu a dodržování „Domovního řádu“, případně jiných zá-

ležitostí, týkajících se bydlení. 

2. Pronajímatel je povinen zajistit vyvěšení tohoto domovního řádu ve spravovaném domě na vidi-

telném místě, přístupném všem nájemcům. Nájemci jsou povinni zajistit, aby domovní řád nebyl 

poškozován. 

3. Porušování domovního řádu bude posuzováno jako porušení povinnosti podle nájemní smlouvy, 

popř. jako přestupek podle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění změn a doplňků, nepůjde-li o 

jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestní čin. 

4. Veškerá ustanovení tohoto domovního řádu vycházejí ze stávajících právních předpisů a platných 

norem. Pronajímatel si vyhrazuje právo na jeho případné změny v návaznosti na změny legislativy 

v dalším období. O těchto změnách budou nájemci informováni. 
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8.9 Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnic-

tví obce Velké Březno 
 

Pravidla 

pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví 
obce Velké Březno 

Čl. 1 

Základní pojmy 

3. Účelem Pravidel pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytů ve vlastnictví obce Velké Břez-
no je stanovení postupu majitele bytů při příjmu, zpracování, hodnocení podaných návrhů a při 
pronajímání bytů tak, aby v této oblasti hospodaření s majetkem obce byly dodrženy zásady, 
přiměřenosti, transparentního přístupu a zásada rovného zacházení (dale jen „Pravidla“). 

4. Za byt se podle těchto pravidel považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 
stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou k tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. 

5. Tato „Pravidla“ se týkají pouze bytů ve vlastnictví obce Velké Březno. 

6. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu (dále jen „Žádost“), jakož i další podání stanovené nebo 
vyžadované těmito Pravidly, podává osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 těchto Pravidel do podatelny Obec-
ního úřadu Velké Březno.  
Žádost, jakož i další podání vyžadované těmito Pravidly, lze podat i elektronicky na adresu po-

datelna@velke-brezno.cz s tím, že Žádost či jiné podání musí být opatřena zaručeným elektronickým 

podpisem. 

7. Žadatel – ten, kdo podává Žádost (tedy Návrh ve smyslu ustanovení Čl. 1 odst. 4 těchto Pravidel. 

8. Komise – Komise majetková a bytová, ustavená radou obce  

9. Administrativu spojenou s realizací těchto Pravidel provádí Úsek správy obecního majetku Obecního 
úřadu Velké Březno. 

10. Rozhodování o uzavření smlouvy o nájmu bytu přísluší radě obce. 

11. Pravidla stanovují podmínky pro: 
a) přijímání Žádosti, 
b) hodnocení naléhavosti bytových potřeb 
c) vedení seznamu Žadatelů, 
d) dobu, na kterou lze nájemní smlouvu uzavřít, 
e) uzavírání smluv o nájmu bytu v obecním zájmu, 
f) přechod nájmu bytu. 

8.  Podání ani přijetí Žádosti nezakládá právní nárok na uzavření nájemní smlouvy. 

 

 

 

Čl. 2 

mailto:podatelna@velke-brezno.cz
mailto:podatelna@velke-brezno.cz
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Přijímání Žádostí 

1. Obec eviduje řádně podané Žádosti na uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu. 

2. Obec ověří, zda Žadatel splňuje tyto základní podmínky: 

a) je občanem ČR starší 18 let, nebo je občanem jiného členského státu EU a má na území ČR trvalý 

pobyt anebo je cizím státním příslušníkem, který splňuje podmínky dlouhodobého pobytu dle 

zvláštního zákona, a nebo je osobou požívající mimořádné právní ochrany, případně mu byl 

udělen azyl. 

b) není nájemcem bytu ve vlastnictví obce, 
c) v případě že Žadateli jsou manželé, druh a družka anebo partneři, musí alespoň jeden z nich 

splňovat podmínky čl. 2 odst. 2 písm. a) těchto Pravidel. 
d) nemá vlastnické právo k nemovitosti určené k bydlení nacházející se na území obce Velké Břez-

no, 
e) nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytové jednotce. 

3. V případě, že Žádost neobsahuje všechny náležitosti, nebo nelze objektivně posoudit, zda jsou          
splněny základní podmínky uvedené v Čl. 2 odst. 2 těchto Pravidel, vyzve obec Žadatele  k jejich oplnění. 
Lhůta pro doplnění nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení výzvy. 

4. Žadatel podává Žádost na předtištěném formuláři, který je k dispozici na obecním úřadě a na 

webových stránkách obce. Pokud je ve formuláři stanoveno, že některý z uváděných údajů musí být 

ověřen příslušným orgánem, je Žadatel povinen před podáním Žádosti toto ověření zajistit na své nákla-

dy.  

5. Žadatel v Žádosti mimo jiné uvede i požadovanou velikost pronajímaného bytu. 

6. Žadatel je povinen vyplnit formulář pravdivě a úplně. V případě zjištění nepravdivých nebo 

nesprávných údajů, zvýhodňujících Žadatele, bude Žádost odmítnuta. O důvodech odmítnutí informuje 

obec navrhovatele ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jednání orgánu, který o odmítnutí rozhodl. 

7. Žádost na uzavření smlouvy o nájmu bytu je Žadatel povinen aktualizovat tak, aby odpovídala 

skutečnosti. Žadatel každý rok, vždy k 31. lednu potvrdí obci na předepsaném formuláři, že na své 

Žádosti trvá.  Současně má Žadatel za povinnost nahlásit změnu každé skutečnosti rozhodné pro 

posouzení naléhavosti bytových potřeb (např. změna adresy, pobytu, počtu členů domácnosti, uzavření 

jiné smlouvy o nájmu bytů, nabytí vlastnictví bytové jednotky či domu, apod.).  Pokud Žadatel tuto pov-

innost nesplní, bude jeho Žádost ze Seznamu vyřazena.  Oznámení o vyřazení ze Seznamu zašle obec 

Žadateli do 10 pracovních dnů od rozhodnutí orgánu obce o vyřazení návrhu.  Ke zpětnému zařazení do 

Seznamu musí žadatel podat novou žádost. Přitom je povinen splnit podmínky pro podání Žádosti 

stanovené těmito Pravidly.  

8. Obecní úřad předloží všechny doručené návrhy Komisi k posouzení. 

9. Komise majetková a bytová (dále jen „Komise“)  

     a)   připravuje, vede a aktualizuje Seznam v souladu s těmito Pravidly,  

  b)   rozhoduje o splnění podmínek Čl. 2 odst. 2 těchto Pravidel, 

  c)   rozhoduje pravdivosti údajů dle ČL. 2 odst. 6 těchto Pravidel, 

  d)   rozhoduje o zařazení Žádosti do Seznamu,  

  e)   rozhoduje o vyřazení Žádosti ze Seznamu dle Čl. 2 odst. 7 těchto Pravidel, 
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  f)   provádí výběr Žádostí ze Seznamu a předkládá stanoviska na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

radě obce k projednání. 

 

 

Čl. 3 
Seznam 

3. Přehled Žádostí splňujících podmínky stanovené těmito Pravidly tvoří Seznam.  

4. V Seznamu jsou jednotlivé Žádosti seřazeny podle naléhavosti bytové potřeby, která je určena jako 
součet bodů vypočtených dle bodového hodnocení, které tvoří přílohu č.1 těchto Pravidel. Nejvyšší 
počet bodů označuje nejvyšší naléhavost bytové potřeby Žadatele.   

5. Jednotlivé Žádosti jsou v seznamu zapsány pod sebou a číslovány arabskými čísly  vzestupně dle 
data doručení žádosti a to vždy samostatně, dle požadované velikosti bytu.  

6. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání Žádosti. 

5. Do Seznamu nebude zařazena Žádost, která: 
a)   nesplňuje podmínky uvedené v Čl. 2 odst. 2 až 6 těchto Pravidel 

b)   Žadateli byla vypovězena nájemní smlouva z důvodu neplnění povinností nájemce, 

c)  Žadatel  protiprávně užívá obecní byt či nebytový prostor ve vlastnictví obce k bydlení, 

d) Žadatel má evidovány dluhy vůči obci (např. místní poplatky - odpady, psi,                                 zá-

bor veř. prostranství apod., dále na pokutách nebo na nájemném ze smlouvy o nájmu         i jiného 

majetku obce než bytu), 

e)   Žadatel  má právo užívání k jinému bytu. To neplatí v případě, že žadatel užívá obecní byt 

větších rozměrů a žádá o uzavření smlouvy o nájmu bytu menších rozměrů s tím, že uvolněný byt 

vrátí obci. 

6.  O zařazení Žádosti do Seznamu informuje obec Žadatele doporučeným dopisem, a to ve lhůtě 10 

pracovních dnů od rozhodnutí Komise o zařazení Žádosti do Seznamu. V oznámení současně poučí nav-

rhovatele o jeho právech a povinnostech vyplývajících mu z obecně závazných právních předpisů a těch-

to Pravidel. 

Čl. 4 
Uzavření smlouvy o nájmu bytu 

 
1. O uzavření smlouvy o nájmu bytu rozhoduje rada obce. 

2. S Žadatelem, který má v době uzavření smlouvy dluh vůči obci nebude nájemní smlouva uzavřena. 

Žadatel, který písemně uzná svůj dluh a splatí ho nebo uzavře dohodu o splátkách a řádně splátky hradí, 

není považován za dlužníka obce a nájemní smlouvy s ním může být uzavřena.  

3. Nájemní smlouvu je Žadatel povinen uzavřít s obcí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ob-

držení písemné výzvy doručené mu na adresu uvedenou v Žádosti. Pokud Žadatel ve stanovené lhůtě, 

bez vážných důvodů stojících na jeho straně, nájemní smlouvu neuzavře, bude výzva považována za 

bezpředmětnou a obecní úřad zaznamená penalizaci do bodového     hodnocení jeho žádosti. O této 

skutečnosti učiní obec záznam do Seznamu a předmětnou            Žádost zařadí na místo v pořadí dle 

dosažených bodů. Komise navrhne uzavření nájemní             smlouvy s druhým v pořadí. 



 Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 

87 
 

4.  Při opakovaném neuzavření nájemní smlouvy dle Čl. 4, odst. 2, bude Žádost ze Seznamu vyřazena s 

tím, že Žadatel na nájmu bytu netrvá a svou bytovou potřebu si vyřešil jinak.  

5. Nájemní smlouvu s Žadatelem uzavírá obec v souladu s platnými právními předpisy na dobu určitou 1 

roku s automatickou prolongací doby její platnosti o jeden rok v případě, že nájemce řádně plní své pov-

innosti, zejména hradí nájemné a poplatek za služby spojené s užíváním bytu a dodržuje Domovní řád, 

pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně, nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby její 

účinnosti druhé smluvní straně svůj úmysl smlouvu ukončit. 

6. V případě, že Žádost byla v souladu s ustanovením Čl. 4, odst. 4 těchto Pravidel vyřazena, lze novou 

Žádost přijmout až po uplynutí 2 let od vyřazení.  

Čl. 5 
Uzavření smlouvy o nájmu bytu v obecním zájmu 

 

3. Z důvodu zájmu obce je možno pronajmout obecní byt zaměstnancům organizací zřízených obcí 
nebo působících na území obce, dále rovněž soukromým osobám působících na území obce, jejichž 
činnost přispívá k plnění důležitých úkolů a potřeb obce (např. pracovníci v oblasti bezpečnosti, školství, 
zdravotnictví, apod.). 

4. Pronájem musí být podmíněn výkonem konkrétní činnosti nebo dobou trvání stavu nebo situace, 
jejíž řešení je v obecním zájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to po dobu, po kter-
ou trvá obecní zájem.  

5. Žádost na uzavření smlouvy o nájmu bytu v obecním zájmu může být podána pouze v případě, že 
Žadatel není nájemcem nebo vlastníkem bytu nebo domu na území obce. 

6. O tom, zda se jedná o obecní zájem rozhoduje rada obce, ve sporných případech rozhodne 
s konečnou platností zastupitelstvo obce.  Uzavření nájemní smlouvy s konkrétním nájemcem schvaluje 
rada obce. 

Čl. 6 
Přechod nájmu bytu 

 
1. Právo na přechod nájmu bytu se řídí ustanovením § 2279 Občanského zákoníku.  

2. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrtinájemce 
písemně oznámit obci, že v nájmu nechce pokračovat. Dnem oznámení její nájem zaniká. 

3. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce 
písemně oznámit obci, že v nájmu chce pokračovat. Při pochybnostech, zda došlo k přechodu nájmu 
bytu rozhodne zastupitelstvo obce. V případě sporu, zda došlo k přechodu nájmu, rozhodne na návrh 
obecný soud. 

4. V případě, že Žadatel splňuje podmínky přechodu nájmu, uzavře s ním obec v souladu s platnými 
právními předpisy nájemní smlouvu na byt na dobu určitou 1 roku. Pokud nájemce řádně plní své pov-
innosti, zejména hradí nájemné a poplatek za služby spojené s užíváním bytu a dodržuje Domovní řád, 
může Komise, na písemnou žádost nájemce, předložit radě obce návrh na uzavření dodatku, kterým se 
nájemní smlouva se automaticky prodlužuje o 1 rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně 
nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby její účinnosti druhé smluvní straně svůj úmysl účinnost smlouvy 
ukončit. Výjimky z tohoto ustanovení se řídí ustanovením § 2279 odst. 2 Obč. Z. 
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5. V případě, že osoba nesplňuje podmínky přechodu nájmu bytu dle § 2279 občanskéhozákoníku, 

vyzve obec písemně uživatele k vyklizení a předání bytu správci bytového fondu ve stanovené lhůtě. 

 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Rada obce si vyhrazuje právo v případě požáru nebo jiných živelných pohrom, případně dalších 

nepředvídatelných nebo neočekávaných událostí, rozhodnout o uzavření smlouvy o  nájmu bytu 

v majetku obce bezodkladně. 

2. Platnost těchto Pravidel je podmíněna schválením Radou obce Velké Březno, včetně jejích případných 
změn a doplňků. 

3. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti dne 1. 1. 2017. 

4. Tato Pravidla byla schválena dne:  19.10.2016   usnesením Rady obce Velké Březno č.             
262/I/b/2016  

 

Mgr Michal Kulhánek             Ing. Mgr. Michal Šidák  

           starosta                                                                                       místostarosta 

 

Příloha č. 1 

Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování seznamu 
pro obecní byty 

Každá Žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií stanovenými těmito Pravidly. Splnění 
každého kriteria se hodnotí počtem bodů. Výsledný počet bodů je dán součtem bodů 
přidělených dle jednotlivých kritérií. 

1. Trvalé bydliště žadatele 
a) obec Velké Březno …………………………………………………………… 10 bodů 

      b)   mimo obec Velké Březno …………………………………………………….   5 bodů                

2. Počet osob v domácnosti 
a) za každého dospělého člena domácnosti ……………………………………   2 body 
b) za každého nezletilého člena domácnosti …………..………………………    4 body 

(do hodnocení se započte maximálně 14 bodů)                                                                            

3. Datum podání žádosti 
a) za každý celý rok ……………………..……………………………………..   2 body 

(do hodnocení žádosti se započte maximálně 10 bodů)                                                                   

4. Současná bytová situace žadatele 
a) bydlí u rodičů, dětí, jiných příbuzných, rozvedeného manžela apod. ..…….. 10 bodů     
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b) bydlí na ubytovně, internátě a pod. ………………………………………….. 8 bodů      
c) bydlí v podnájmu …………………………………………………………….  7 bodů 
d) bydlí v azylovém domě, domě pro matky s dětmi ………………………….. 10 bodů 
e) ostatní …………………………………………………………………….…..  5 bodů         

5. Zdroj příjmu 
a) alespoň jeden z Navrhovatelů je zaměstnán nebo podniká .………………… 10 bodů 
b) rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, důchod ……….……….   8 bodů 
c) podpora v nezaměstnanosti, student, ostatní  …………………………….….  3 body 
d) exekuce na majetek či příjem jednoho z Navrhovatelů…………………….. – 2 body 

(manželé, druh a družka, partneři) 

e) exekuce na příjem Navrhovatele .…………………………………………. – 4 body 
(jedná-li se o jediný zdroj příjmu) 

6. Ostatní 
a) navrhovatel uvolní obci „větší“obecní byt, než je byt, o která žádá  ………..  3 body 
b) snížení bodů za neuzavření nájemní smlouvy(penalizace) ………………     – 5 bodů 

(hodnoceno při ponechání žádosti v pořadníku) 

c) navrhovatel je dlužník obce nebo organizace obcí zřízené   ………….…      – 4 body 
(odečítá se žadateli, který měl v posledních šesti měsících dluh vůči obci).  

Výsledkem posouzení potřeby bydlení pro hodnocení Žádosti a přidělení pořadí v Seznamu je 

celkový počet dosažených bodů. 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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8.10 Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního 

určení (DPS, Markéta) v majetku obce Velké Březno 

Pravidla  

pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení 

v majetku obce Velké Březno. 

Hlava 1 

Čl. I 

Obecná ustanovení 

Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, upravují podmínky a způsob uzavírání nájemních smluv na byty, které jsou 

pronajímány jako byty zvláštního určení. Jedna se o byty v domech s pečovatelskou službou 

(dále jen DPS) a v domech vybudovaných s podporou SFRB ČR (dále jen Markéty) v obci Velké 

Březno.  

Byty v DPS jsou určeny pouze osobám se zdravotním omezením a osobám osamělým. 

Byty v Markétách jsou určeny pouze osobám, jejichž celkový měsíční příjem domácnosti činí 

max. 1,5 násobek průměrné mzdy stanovené pro každý rok ČSÚ. 

Příjem a zpracování žádostí o nájem bytu zvláštního určení, včetně sepsáním nájemních smluv a 

dohod o skončení nájmu je v gesci úseku správy obecního majetku. 

Na postup podle těchto pravidel nebo na rozhodování o pronájmu bytů se nepoužije správní řád. 

Hlava 2 

Čl. II 

Podmínky pro přijímání osob do DPS 

Byty v DPS jsou určeny osobám, kteří: 

- jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a snížené soběstačnosti závislí 
na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a domácnost; 

- jsou poživateli starobního důchodu nebo jsou invalidní pro invaliditu I. II. nebo III. 
stupně. 

 

 Byty v DPS nejsou určeny osobám: 

- s projevy agresivity, nesnášenlivostí a asociálního jednání, 
- osobám se sklonem k alkoholismu a jiným toxikomániím, 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu v DPS 

Nájemci není dovoleno: 
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- přenechat byt nebo jeho část k bydlení jinému,  

- vydat souhlas jinému k trvalému pobytu vyjma osob, žijícím s nájemce ve společné  

            domácnosti, 

- přijímat bez souhlasu pronajímatele další osoby do společné domácnosti. 
 

O výměně bytů rozhoduje rada obce na základě doporučení komise, a to pouze mezi nájemci  

DPS. 

 

Čl. IV 

Podání žádosti 

Žádost o umístění v DPS podá žadatel na formuláři, který je k dispozici na Obecním úřadě Velké 

Březno a na webových stránkách obce Velké Březno. Povinnou přílohou  žádosti je vyjádření 

ošetřujícího praktického lékaře, kterým bude doloženo, že zdravotní stav žadatele umožňuje sa-

mostatné bydlení v DPS. Vyjádření lékaře nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání žádosti. Žada-

tel v žádosti uvede důvody, proč požaduje byt v DPS. 

Žádost mohou podat také manželé, druh, družka, partneři, popřípadě jiné dvojice, které spolu 

chtějí žít ve společné domácnosti a alespoň jeden z žadatelů splňuje podmínky pro nájem bytu 

v DPS. 

Obecní úřad žádost zaeviduje. 

Obecní úřad provede sociální šetření, které je jedním z podkladů sloužících Bytové komisi pro 

sestavení pořadí v seznamu žadatelů o nájem bytu v DPS. 

Čl. V 

Seznam žadatelů o byt v DPS 

Obecní úřad na základě výsledku jednání Bytové komise zpracuje seznam žadatelů o nájem bytu 

v DPS, který v pravidelných intervalech, nejméně 1x ročně aktualizuje. 

Žádost o byt v DPS bude vyřazena ze seznamu žadatelů v případě, že: 

- žadatel uzavřel smlouvu o nájmu k bytu v DPS, 

- žadatel sám požádá písemně o vyřazení své žádosti z evidence, 

- žadatel písemně odmítne uzavřít nájemní smlouvu k bytu v DPS, která byla schválena v 

souladu s jeho žádostí, 

- žadatel vyřeší svou situaci jiným způsobem (pobytová služba), 

- žadatel svou žádost na opakovanou výzvu obecního úřadu neaktualizuje, 

- žadatel má vůči obci Velké Březno dluhy, které nesplácí, 

- žadatel zemřel. 

Čl. VI 

Přípravné řízení 
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V případě uvolnění bytu v DPS je provedeno aktuální sociální šetření u žadatelů, kteří jsou na 1. 

– 5. pořadí seznamu žadatelů o nájem bytu v DPS. Při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy 

k bytu v DPS se nepřihlíží k datu podání žádosti, ale vždy je posuzována aktuální sociální situace 

žadatele. 

Přednost při přidělení bytu mají občané, kteří mají trvalé bydliště ve Velkém Březně. 

Obecní úřad předloží radě obce ke schválení odůvodněný návrh na uzavření smlouvy o nájmu 

bytu zvláštního určení. 

Rada obce má právo rozhodovat o přidělení bytu zvláštního určení mimo evidence žadatelů, 

zejména v mimořádných případech (domácí násilí, psychický nátlak, nepříznivá životní situace a 

z důvodu veřejného zájmu). 

 

Čl. VII 

Uzavírání nájemní smlouvy 

Pokud je žadatel o byt v DPS nájemcem bytu ve vlastnictví obce, bude smlouva o nájmu bytu 

v DPS uzavřena za podmínky, že žadatel ukončí doposud platnou nájemní smlouvu a byt předá 

zpět obci. 

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v DPS je podmíněno řádným plněním podmínek nájemní 

smlouvy. 

Nájemci, se kterými nelze prodloužit smlouvu o nájmu bytu v DPS jsou: 

- ti, kteří jsou závislí na alkoholu nebo jiných toxických látkách, 

- ti, kteří nedodržují provozní řád DPS, 

- ti, kteří se stali dlužníkem obce a dluh nesplácí. 

Nájemní vztahy v domech s pečovatelskou službou se řídí dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku s tím, že: 

1. Nájemní poměr k bytu v DPS se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s automatickou 

prolongací o další rok, pokud rada obce nestanoví jinak. 

2. Výpověď z nájmu bytu v DPS upravuje ustanovení § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Přechod nájmu je upraven v ustanovení § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů („Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a 

pronajímatel vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily 

nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou-li v bytě takové osoby, 

pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice“). 

4. Výši nájemného určuje rada obce. 

5. Výměna bytu je možná pouze a na základě předchozího souhlasu rady obce.  

Hlava 3 

Čl. VIII 
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Podmínky pro přijímání osob do Markét 

Byty v Markétách jsou určeny osobám: 

- jejichž celkový měsíční příjem domácnosti činí max. 1,5 násobek průměrné mzdy stano-

vené každoročně Českým statistickým úřadem, a to po celou dobu nájmu, 

- které jsou plně soběstačné při péči o vlastní osobu a domácnost, 

- které pečují o dítě mladší 15 ti let nebo mají úmysl založit rodinu, 

- u kterých věk alespoň jednoho s žadatelů o uzavření nájemní smlouvy nepřesahuje 32 let 

ke dni podání žádosti, 

- které nemají vlastní byt nebo žijí v bytě, jehož kvalita jim a jejich rodině neumožňuje 

zajistit dostatečnou péči o sebe, případně o rodinu, zejména neumožnuje vytvořit pod-

mínky pro výchovu a duševní rozvoj dětí. 

Byty v Markétách nejsou určeny osobám: 

- jejichž celkový měsíční příjem rodiny je vyšší, než 1,5 násobek průměrné mzdy, 

- které jsou poživateli starobního důchodu, 

- s projevy agresivity, nesnášenlivostí a asociálního jednání, 

- se sklonem k alkoholismu a jiným toxikomániím. 

 

Čl. IX 

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu v Markétách 

Nájemci není dovoleno: 

-   přenechat byt nebo jeho část k bydlení jinému,  

- vydat souhlas jinému k trvalému pobytu vyjma osob, žijícím s nájemce ve společné 

domácnosti, 

- přijímat bez souhlasu pronajímatele další osoby do společné domácnosti. 

Nájemce je povinen 3 měsíce před ukončením nájemní smlouvy doložit pronajímateli přehled 

celkových příjmů domácnosti za uplynulý kalendářní rok, a to tak, aby bylo prokazatelné, že 

nepřekročil podmínku 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství stanovené ČSÚ na 

daný kalendářní rok. 

O jakékoli změně nájemní smlouvy rozhoduje rada obce na základě doporučení Bytové komise. 

Čl. X 

Podání žádosti 

Žádost o umístění v Markétách podá žadatel na formuláři, který je k dispozici na Obecním úřadě 

Velké Březno a na webových stránkách obce Velké Březno. Povinnou přílohou  žádosti je výkaz 

příjmů domácnosti, kterým bude doloženo, že žadatel splňuje podmínku bydlení v Markétách. 

Žadatel v žádosti uvede důvody, proč požaduje byt v Markétách. 

Žádost mohou podat osoby, které spolu chtějí žít ve společné domácnosti a splňují podmínky pro 

nájem bytu v Markétách. 
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Obecní úřad žádost zaeviduje. 

Čl. XI 

Seznam žadatelů o byt v Markétách 

Obecní úřad na základě výsledku jednání Bytové komise zpracuje seznam žadatelů o nájem bytu 

v Markétách, který v pravidelných intervalech, nejméně 1x ročně aktualizuje. 

Žádost o byt v Markétách bude vyřazena ze seznamu žadatelů v případě, že: 

-  žadatel uzavřel smlouvu o nájmu k bytu, 

-  žadatel sám požádá písemně o vyřazení své žádosti z evidence, 

-  žadatel písemně odmítne uzavřít nájemní smlouvu k bytu v Markétách, která byla 

schválena v souladu s jeho žádostí, 

-  žadatel vyřeší svou situaci jiným způsobem (koupě nebo výstavba vlastního bydlení) 

- žadatel svou žádost na opakovanou výzvu obecního úřadu neaktualizuje, 

- žadatel má vůči obci Velké Březno dluhy, které nesplácí, 

- žadatel zemřel. 

Čl. XII 

Přípravné řízení 

V případě uvolnění bytu v Markétách, prověří obecní úřad podmínky pro uzavření nájemní 

smlouvy u žadatelů, kteří jsou na 1. – 3. pořadí seznamu žadatelů o nájem bytu v Markétách.   

Přednost při uzavření smlouvy o nájmu bytu mají občané, kteří mají trvalé bydliště ve Velkém 

Březno. 

Obecní úřad předloží radě obce ke schválení odůvodněný návrh na uzavření smlouvy o nájmu 

bytu zvláštního určení. 

Rada obce má právo rozhodovat o přidělení bytu zvláštního určení mimo evidence žadatelů, 

zejména v mimořádných případech (domácí násilí, psychický nátlak, nepříznivá životní situace a 

z důvodu veřejného zájmu). 

Čl. XIII 

Uzavírání nájemní smlouvy 

Nájemní smlouvy na byty zvláštního určení se uzavírají s žadateli na základě schvalujícího us-

nesení Rady obce Velké Březno. Na základě rozhodnutí rady obce uzavře starosta obce s ža-

datelem smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 2 let. 

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v Markétách je podmíněno řádným plněním podmínek 

nájemní smlouvy a splněním podmínky výše společného měsíčního příjmu domácnosti. 

Nájemci, se kterými nelze prodloužit smlouvu o nájmu bytu v Markétách jsou: 

- ti, jejichž celkový průměrný měsíční příjem domácnosti přesahuje 1,5 násobek průměrné 

mzdy, 

- ti, kteří opakovaně porušují domovní řád, 
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- ti, kteří se stali dlužníky obce a dluh nesplácí. 

Výši nájemného určuje rada obce. 

Čl. XIV 

Udělování vyjimek 

O výjimkách z těchto pravidel rozhoduje rada obce. 

Pokud je doručena opětovná žádost o výjimku z pravidel a nejsou v žádosti obsaženy nové 

skutečnosti mající vliv na její posouzení, je v působnosti úseku správy obecního majetku, resp. 

pověřeného pracovníka, tuto žádost odmítnout a nepředložit k projednání radě obce. 

Hlava 4 

Čl. XV 

Závěrečná ustanovení 

Zařazením žádosti do evidence žadatelů se nevytváří pro žadatele vůči obci právní nárok na 

uzavření nájemní smlouvy ani vznik povinnosti obce vůči žadateli byt do nájmu poskytnout. 

Žadatel ztrácí nárok na uzavření nájemní smlouvy, pokud do 7 dnů od doručení výzvy k uzavření 

smlouvy o nájmu bytu bez vážných důvodů byt nepřevezme a neuzavře nájemní smlouvu s 

pronajímatelem. 

Podle těchto pravidel se nově posoudí i žádosti o pronájem bytu v DPS(Markétách) podané před 

účinností těchto pravidel. V případě neplnění podmínek daných těmito pravidly budou žádosti v 

souladu s pravidly pracovníkem úseku správy obecního majetku vyřazeny, pokud na vyzvání 

žadatel neuvede k žádosti nové aktuální skutečnosti, kterými by byla žádost v souladu s těmito 

pravidly. 

Čl. XVI 

Schvalovací ustanovení 

Tato pravidla schválila Rada obce Velké Březno na svém zasedání dne 19.10.2016 usnesením 

číslo 262/I/a/2016 a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017. 

 

Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce              místostarosta obce  

------------------------------------------------------------------------- 
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8.11 Žádost o pronájem obecního bytu 
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8.12 Žádost o pronájem bytu zvláštního určení (DPS, Markéta) 
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8.13 Status a jednací řád Majetkové a bytové komise Rady obce Velké Březno 
Jednací řád pro komise rady je k dispozici na obecních internetových stránkách: 

http://www.velke-brezno.cz/komise-rady-s38CZ 

Výňatek platný pro Majetkovou a bytovou komisi: 

Komise majetková a bytová 

• Ve spolupráci se správou obecního majetku vydává stanoviska k prodeji či pronájmu obecního 

nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 50.000,- Kč. 

• Vydává stanoviska k nabytí nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 50.000,-- 

Kč. 

• Vydává stanoviska k bezúplatnému převodu majetku nebo převodu majetku obce do hospo-

daření třetí osobě. 

• Zpracovává zásady bytové politiky obce, ve spolupráci se správou obecního majetku navrhuje 

kritéria pro výběr žadatelů, stanovuje a vede pořadí žadatelů o nájem bytu ve vlastnictví obce.  

• Předkládá návrhy, připomínky a vyjádření k řešení otázek bydlení v obci, zejména: 

- ve spolupráci se sociálním pracovníkem OÚ doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu ve 

vlastnictví obce mimo pořadí,  

- navrhuje uzavření nájemní smlouvy bytu, nebytového prostoru či budovy ve vlastnictví obce, 

- ve spolupráci se správou obecního majetku sestavuje plán údržby domovního a bytového 

fondu, zejména druh a rozsah oprav prováděných nad rámec běžné údržby a investice ve-

doucí ke zhodnocení majetku, 

- ve spolupráci se správou obecního majetku vytipovává a navrhuje domy, které budou určeny 

k prodeji. 

 

 

 

 

  

http://www.velke-brezno.cz/komise-rady-s38CZ
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8.14 Pojmy, názvosloví 
V současné době obec nemá stanoveny kategorie bytů a ani základní výbavu, která je poskytována 

nájemníkovi v rámci nájemního bytu. 

Zákon č. 107/2006 Sb. zrušil dřívější kategorie bytu a zavedl nový pojem byt se sníženou kvalitou. Zá-

kladním příslušenstvím pro účely zákona č. 107/2006 Sb. je koupelna nebo koupelnový (sprchový) kout a 

splachovací záchod, který může být v domě i mimo byt, pokud je používá jen nájemce bytu. 

Bytem se sníženou kvalitou je podle nové právní úpravy byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo 

společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, 

nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. 

Za ústřední vytápění se považuje vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je 

umístěn v místnosti pro to určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické 

či plynové vytápění. 

Podle dříve platné legislativy se byty rozdělovaly do kategorií. Byty byly pro účely výpočtu nájemného 

rozděleny do čtyř kvalitativních kategorií. Kritériem pro rozdělení do kategorií byl rozsah příslušenství 

a způsob vytápění. 

Dělení dle kvality: 

• I. kategorie - byty, v nichž jsou všechny obytné místnosti přímo vytápěny ústředním vytápěním 
a které mají základní příslušenství. 

• II. kategorie - byty buď bez ústředního vytápění a se základním příslušenstvím nebo s ústředním 
vytápěním a s částečným základním příslušenstvím. 

• III. kategorie - byty buď bez ústředního vytápění a s částečným základním příslušenstvím nebo 
s ústředním vytápěním a bez základního příslušenství. 

• IV. kategorie - byty bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství. 
 

Další možný způsob kategorizace je dle velikosti. 

 
Používané pojmy: 

Obytná plocha 

Význam „obytná plocha“, obvykle je uváděný v metrech čtverečních, je podlahová plocha obytných 
místností, kdy za obytnou místnost se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlaho-
vé ploše alespoň 8 m2, kterou lze přímo nebo dostatečně nepřímo vytápět a je určena k celoročnímu 
bydlení. Plocha bytu se uvádí po matematickém zaokrouhlení v celých číslech. 
Z této charakteristiky vyplývá, že se do obytné plochy nepočítají chodby, spíž, schodiště, balkony, terasy, 
apod. U kuchyně je ale výjimka, do obytné plochy se počítá, má-li plochu větší než 12 m2. V případě ma-
lometrážního bytu, garsoniéry, která se skládá jen z jediné místnosti, tedy vlastně obytné kuchyně, tvoří 
obytnou plochu bytu plocha celé této místnosti. 
 

Obytná místnost 

Obytnou místností se v bytě rozumí jeho část, tedy zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna, která splňuje 
požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. Je tedy určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou 

https://prazskebydleni.cz/garsoniera/
https://prazskebydleni.cz/obytna-plocha/
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plochu 8 m2. V případě, že tvoří byt jen jediná obytná místnost (takový byt se označuje jako garsoniéra), 
musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2, v Praze však 20 m2, jak říká norma ČSN 73 4301. 
 

Kuchyně a podkroví 

Dále kuchyně, která má plochu nejméně 12 m2, a to včetně plochy kuchyňské linky, a splňuje další pod-

mínky, že má zajištěné přímé osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je také 

obytnou místností. Avšak dneska se většinou setkáváme s obytnou místností s kuchyňským koutem, ta 

musí mít minimálně 16 m2, u bytů s 1 obytnou místností 18 m2. 

Další výjimku tvoří místnosti v podkroví se šikmými stropy, kde se do plochy obytné místnosti nezapo-

čítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. 

 

Základní vybavení: 

Základní vybavení koupelny je vana, popřípadě jiné vybavení umožňující koupání nebo sprchování, 

umyvadlo, umyvadlová a vanová baterie v obvyklém provedení. Základní vybavení koupelnového, 

popřípadě sprchového koutu je zařízení ke sprchování. Základní vybavení záchodu je splachovací zá-

chodová mísa včetně splachovacího zařízení, popřípadě umyvadlo. 

Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájem-

ce bytu. 

Ústřední vytápění je vytápění zdrojem tepla umístěným mimo byt nebo umístěným v místnosti k tomu 

určené včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění. 

  

https://prazskebydleni.cz/obytna-plocha/
https://prazskebydleni.cz/garsoniera/
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8.15 Náklady domácností na bydlení v ČR 
Podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) dosahoval ve 2. čtvrtletí roku 2014 průměrný 

čistý měsíční příjem domácnosti ze souboru statistiky rodinných účtů 29 144 Kč.  Měsíční náklady na 

bydlení, vodu, energie a paliva ve stejném období roku 2014 činily průměrně 4 888 Kč. Podíl nákladů na 

bydlení, vodu, energie a paliva na čistých měsíčních peněžních příjmech domácností celkem byl 16,8 % 

ve 2.  čtvrtletí 2014, přičemž pro domácnosti nájemníků tento podíl činil 27,5 %.  Uvedené hodnoty jsou 

ovlivněny i rozdíly v průměrných velikostech domácností, a to i ve výběrových souborech. 

Podle šetření ČSÚ SILC 2013 bylo v České republice v roce 2013 cca 4,3 mil. domácností. Jejich podíl 

nákladů na bydlení na čistých příjmech činil 18,6 %.  Domácností s pracujícími členy bylo více než 2,8 mil. 

(tj. 66,4 % z celkového počtu), podíl jejich nákladů na bydlení na čistých příjmech dosáhl 16,4 %. Počet 

domácností bez pracujících členů (včetně domácností nepracujících důchodců) 18 pak přesáhl 1,4 mil. 

(33,6 %) se sledovaným podílem 27,9 %. Důležité v této souvislosti je, že rozsah domácností, které 

vynakládají větší než stanovený podíl svých čistých peněžitých příjmů (po transferech), bude vždy mj. 

závislý na změnách v oblasti sociálních dávek a dalších transferů. 

Tabulka č. 18: Náklady na bydlení v ČR 
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8.16 Metodický pokyn OÚ Velké Březno pro vymáhání pohledávek 
 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ BŘEZNO 

 

 

 

 

Metodický pokyn  

pro vymáhání pohledávek 

 

(na nájemném a službách spojených s užíváním bytů) 

 

 

 

Účinnost:  16. února 2016 

Zpracoval: Petr Hradecký, prom. práv. 

Schválil: Ladislav Boháč, tajemník  

Počet stran:  6 

Počet příloh:             texty dle jednotlivých příloh   
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ČÁST I. 

Základní ustanovení 

Článek 1 – Úvodní ustanovení 

Metodický pokyn upravuje vymáhání pohledávek na úseku správy obecního majetku – bytového fondu 

obce. Jedná se o tyto pohledávky: 

a) pohledávky vzniklé na nájemném z bytů,  

b) pohledávky vzniklé na úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů, 

c) pohledávky vzniklé titulu bezdůvodného obohacení. 

 

Článek 2 – Povinnosti správce pohledávky 

1. Správce pohledávek je povinen zejména: 

a) zabezpečuje, vede, aktualizuje a kontroluje celý proces správy pohledávek, 

b) zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv, vyplývajících z těchto pohledávek, 

c) předkládá podklady k předpisu pohledávky do účetnictví, 

d) sleduje, zda nebyl na dlužníka prohlášen konkurz, insolvence, anebo zda nezemřel, 
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e) připravuje podklady pro návrh příslušnému orgánu obce k povolení splátek a povolení odkladu 

termínu splatnosti pohledávek, 

f) kontroluje a předává podklady pro inventarizaci pohledávek ke dni řádné nebo mezitímní účetní 

závěrky, 

g) v případě nastalých skutečností v písm. d) tohoto článku, předává bezodkladně právníku obce 

pro účely přihlášení pohledávky do konkurzního, insolvenčního nebo pozůstalostního řízení, a to i 

v případě, když dlužník není v prodlení. Správce pohledávky je zodpovědný za včasné předání 

podkladů k přihlášení pohledávky, 

 

h) ve spolupráci s právníkem obce zajišťuje úkony spojené s vymáháním pohledávek do fáze 

vyhotovení pravomocného rozhodnutí (např. pravomocný platební rozkaz, rozsudku soudu aj.). 

2. Zaměstnanci zajišťující vymáhání pohledávek jsou vázáni povinností mlčenlivosti podle ustanovení 

zákoníku práce.  

 

ČÁST II. 

Evidence a metodika vymáhání pohledávek 

Článek 1 – Evidence pohledávek 

1. Všechny pohledávky jsou evidovány a vedeny v účetnictví obce.  

2. Analytická evidence pohledávek je vedena u správce pohledávek na úseku správy obecního majetku. 

3. Správce pohledávky si vyžádá na finančním úseku účetní doklady (bankovních výpisů, soupisu 

poštovních poukázek, pokladních dokladů aj.) a provede do 10. dne následujícího měsíce porovnání 

měsíční účetní uzávěrky (kontrola zůstatků aj.) a vedení hlavní účetní knihy. Při zjištění nesrovnalostí 

projedná s finančním úsekem jejich odstranění. 

 

Článek 2 – Vymáhání platebních povinností 

1. Správce pohledávky prověří iniciály dlužníka (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresu 

trvalého bydliště nebo zasílací adresu). 

2. Po kontrole dat o dlužníkovi a po kontrole úhrady pohledávky delší než 30 dnů, zašle dlužníkovi vyro-

zumění k úhradě pohledávky (vzor č. 1 - upomínka), rozdělené na pohledávku za nájemné a služby, 

dále uvede celkovou částku k úhradě, variabilní číslo, kterým je pořadové číslo z Inkasníku, specifický 

symbol, kterým je číslo jednací, pod kterým bude pohledávka vymáhána a výzvu k dostavení se na 

obecní úřad k řešení vzniklé pohledávky.  

3. Neuhradí – li dlužník pohledávku do 14 kalendářních dnů (po 2. termínu SIPO), zašle správce 

pohledávky výzvu doporučeným dopisem (vzor č. 2 – výzva) se stanovením lhůty plnění a dlužné 

částky.  

4. Provedené pracovní činnosti, uvedené pod bodem 2) a 3) tohoto článku, zavede do zvláštní evidence 

(Inkasník), kterou vytiskne a založí do spisu, společně s doručenkou s vyznačením podacího razítka. 

5. Správce pohledávky posoudí spolupráci s dlužníkem při řešení úhrady pohledávky a v případě pa-

sivního přístupu dlužníka k uhrazení pohledávky zváží a případně příslušnému orgánu obce navrhne, 

ukončení nájemní smlouvy. 

6. Správce pohledávky může podle rozsahu pohledávky a osobě dlužníka, se dohodnout s dlužníkem 

na schůzce, vedoucí ke stanovení postupu úhrady pohledávky. Zápis z jednání s dlužníkem, založí 

do spisu (vzor č. 3 – zápis). 
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7. Na základě administrativního a osobního jednání s dlužníkem, může správce pohledávky navrhnout 

příslušnému orgánu obce (podle výše dlužné částky) schválení Uznání dluhu a Dohodu o splátkách, 

a to na základě písemné žádosti dlužníka. Po schválení příslušným orgánem obce zpracuje příslušné 

právní dokumenty a zajistí jejich podepsání a odeslání dlužníkovi.  

8. V případě, že nebyla nalezena poštovní schránka v místě bydliště dlužníka v obci, vyhotoví správce 

pohledávky oznámení o uložení písemnosti a doručí je prostřednictvím osoby provádějící doručování 

v rámci obce. Správce pohledávky v případě nedoručení dohod nebo v případě nesrovnalostí 

v dohodách, ověří požadovaná data o pohledávce a nebo dlužníkovi v evidenci obyvatel obce, 

případně v jiných evidencí. 

9. Průběžně, 1x za měsíc, provádí správce pohledávky pravidelnou měsíční kontrolu plnění dohod v 

souladu s podmínkami stanovenými orgánem obce a uvedenými v dohodách. Dojde - li k porušení 

některých z podmínek dohod, stanoví celkovou výši pohledávku (z nájemného, služeb, příslušných 

úroků aj.), založí ji do spisu a předá neprodleně právníku obce k soudnímu vymáhání. 

10. Zemřel - li dlužník, zpracuje správce pohledávky záznam o ověření data úmrtí dlužníka na matričním 

úřadě, zjistí notáře, který má řízení o pozůstalosti přidělené soudem a vyčíslí škodu (dluh) na 

nájemném a službám, včetně příslušenství, ke dni úmrtí dlužníka. Spis s dokumenty předá do 14 dnů 

od data, kdy správce pohledávky obdržel informaci o tom, který notář pozůstalost vyřizuje, právníku 

obce k přihlášení pohledávky v rámci pozůstalostního řízení.  

11. Je – li vedeno insolvenční řízení proti dlužníkovi, předá správce pohledávky neprodleně spis 

s vyčíslením škody(dluhu) za nájemné a služby ke dni podání insolvenčního návrhu, právníku obce 

k vypracování přihlášky u příslušného krajského soudu.  

 

Článek 3 – Platby 

1. Došlé platby pohledávek jsou zkontrolovány správcem pohledávky ze SIPO, z  bankovních výpisů 

došlých elektronicky na finanční úsek, a po provedení kopie bankovních výpisů, zařazeny do zvláštní 

evidence správce pohledávky. 

2. Doklady z plateb hrazených v hotovosti do pokladny obce předá zaměstnanec pokladny nejpozději do 

tří pracovních dnů po skončení měsíce zaměstnanci odpovědnému za účtování došlých úhrad. 

3. Při účtování o pohledávkách se postupuje podle právních předpisů a Metodického pokynu obce o 

oběhu a přezkušování účetních dokladů. 

 

Část 4 – Soudní řízení 

1. Správce pohledávky předá právníkovi obce do 14 dnů od data, kdy správce pohledávky marně použil 

postup k zajištění pohledávky a její vymožení uvedený v čl. 2 odst. 1 - 8 tohoto pokynu, spis k 

provedení návrhu v rámci soudního řízení podle místa trvalého bydliště nebo podle zákonných 

předpokladů dle místní příslušnosti soudu, poté co využil všech prostředků a postupů stanovených 

Metodickým pokynem. 

2. Právník obce podá do 30 dnů od předání spisu návrh na zajištění pohledávek obce v rámci soudního 

řízení podle místně příslušností soudu. 

3. Vypravení dokumentů zaznamená právník obce do spisu, včetně založením dodejky, a v informačním 

systému. 

 

Článek 5 – exekuční řízení 

1. Správce pohledávky do 7 dnů nebo ve lhůtě uvedené v rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, 

od data vykonavatelnosti pohledávky, ověří v informačním systému obce, zda byla pohledávka uhra-

zena. Dále průběžně zpracovává data k jednotlivým dlužníkům a kopie údajů zakládá do spisů.  
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2. Po zjištění všech dat posoudí správce pohledávky nejúčinnější postup vymožení dluhu a na základě 

kontroly úhrady pohledávky u konkrétního dlužníka a zjištěné skutečnosti, poznamená tyto 

skutečnosti do spisu, včetně založení dodejek a poznamenání v informačním systému. Spis předá do 

14. dnů od marného uplynutí lhůty stanovené soudem pro zaplacení, smluvnímu exekutorskému 

úřadu obce případně na základě rozhodnutí statutárního orgánu obce právníku obce, k vymáhání 

formou exekuce. 

3. Správce pohledávky může podle rozsahu dluhu a osoby dlužníka, se s dlužníkem dohodnout na 

schůzce, za účelem možnosti zaplacení dluhu před jeho předáním exekutorovi. Zápis z jednání 

s dlužníkem (vzor č. 4  – zápis), založí do spisu. 

4. V případě úhrady nedoplatku dlužníkem, sdělí správce pohledávky neprodleně právníku obce uhra-

zení připravované pohledávky.  

 

ČÁST III. 

Další úkony 

 Článek 1 – Dohody k úhradě, povolení splátek 

1. Uznání dluhu a/nebo Dohoda o splátkách provádí správce pohledávky na základě písemné žádosti 

dlužníka.  

2. Na základě zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o právním jednání – 

dohod o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. 

3. Rada obce rozhoduje o právním jednání – dohod o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců. 

4. Správce pohledávky připraví pro příslušný orgán obce podklady pro rozhodnutí se svým stanoviskem, 

které předkládá vedoucí úseku tajemníkovi obecního úřadu ve lhůtě stanovené vnitřním předpisem 

obce. 

Článek 2 –  Odpis pohledávek pro nedobytnost 

1. Odepsat lze pohledávky, u nichž je prokázána nedobytnost: 

a. Zařazení pohledávky mezi pohledávky nedobytné. Před zařazením pohledávky mezi 

pohledávky nedobytné musí být provedeny veškeré nutné úkony nezbytné pro vymáhání.  

b. Nedobytnou pohledávkou je:  

 pohledávka, která byla bezvýsledně vymáhána na dlužníkovi, resp. na jiných osobách, na 

nichž dluh mohl být vymáhán,  

 pohledávka za dlužníkem, který zemřel, a pohledávka nebyla uspokojena 

v pozůstalostním řízení, 

 pohledávka, jejíž vymáhání by zřejmě nevedlo k její úhradě,  

 pohledávka, u které je pravděpodobné, že by náklady vymáhání přesáhly její výtěžek. 

2. Návrh na odpis pohledávky pro nedobytnost průběžně zpracovává správce pohledávky.  

3. Vedoucí příslušného úseku, společně, po projednání s vedoucím ekonomického úseku, navrhnou 

tajemníkovi obecního úřadu odpis této pohledávky pro nedobytnost a následně připraví písemné 

podklady pro příslušný orgán obce.  

 

Článek 3 – Inventarizace pohledávek 

Inventarizaci pohledávek provádějí zaměstnanci v rámci řádné inventarizace majetku, závazků a 

pohledávek v souladu s vnitřními pokyny obce k inventarizaci. 

 

ČÁST IV. 
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Závěrečná ustanovení 

Článek 1 – Závaznost a účinnost Metodický pokyn        

1. Tento Metodický pokyn je závazný pro všechny zaměstnance Obce Velké Březno, zařazené na 

Obecním úřadě Velké Březno. 

2. Otázky tímto Metodickým pokynem neupravené řeší tajemník obecního úřadu v souladu 

s pravomocemi danými organizačním řádem. 

3. Tento Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 16. 2. 2016. 

 

Článek 2 – Přílohy 

Vzor č. 1 -  Upomínka 

Vzor č. 2 -  Výzva k úhradě  

Vzor č. 3 -  Zápis před „soudem“ 

Vzor č. 4 -  Zápis před „exekucí“ 

Vzor č. 5 -  Uznání dluhu 

Vzor č. 6 – Dohoda o splátkách 

Vzor č. 7 -  Čestné prohlášení dlužníka 

Článek 3 – Rozdělovník 

Metodický pokyn obdrží: 

• Starosta obce 

• tajemník OÚVB 

• vedoucí úseků  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                        

Ladislav Boháč      

    tajemník       

     Obecního úřadu Velké Březno                                  
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8.17 Ceny obecních nájemních domů 
V příloze je tabulka s cenami obecních domů, které byly stanoveny v pojišťovací smlouvě. 
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Ceny pojišťovny

 

8.18 Informační dopis 
Doplnit - jde o dopis všem nájemncům s informací o nové koncepci hospodaření s obecními byty vč. 

úpravě nájmů – znění dopisu. 

8.19 Dotazník 
Důležitým prvkem při tvorbě bytové koncepce obecního bydlení je znalost názorů nájemníků obecních 

bytů. Proto vznikl tento dotazník. V ideálním případě by bylo dobré mít informace od všech nájemníků.  

 

Dotazník je zaměřen na získání zpětné vazby v těchto oblastech: 

• (ne)spokokojenost s kvalitou bydlení v obecním bytu z různých hledisek 

• pojmenovat problémy a znát navrhované řešení ke zlepšení 

• finanční sílu a stabilitu nájemníků s ohledem na riziko neplacení nájmu z důvodu zvyšování 

nájemného 

• zvýšení angažovanosti nájemníků v péči o obecní majetek 

• zájem o koupi obecního bytu 

Přehled otázek: 

1. Víte o dlouhodobé koncepci obecního nájemního bydlení do r. 2025, kterou odsouhlasilo vedení 

obce v r. 2017 a je k dispozici i na web stránkách obce 

a.  Ano, Ne, Nezajímá mě 

2. Znáte svá zákonná práva a povinnosti při používání obecního bytu 

a. Ano, Ne, Jiné 

3. Jste spokojeni s bydlením v obci? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Chci se odstěhovat 

d. Nevím 

e. Co by se mělo zlepšit, změnit 

4. Je někdo z domácnosti příjemcem sociálních dávek či příspěvku na bydlení 

a. Ano (v jaké výši) 

b. Ne 

5. Probíhá exekuční řízení s někým z vaší domácnosti 

a. Ano, Ne 

6. Kolik bydlících členů má vaše domácnost (dospělí i děti do 18 let) 

a. Dospělí … xyz 

b. Děti … xyz 

7. Přejete si, aby vaši děti v dospělosti bydleli v obci 

a. Ano, Ne, Nevím (je mi to jedno) 

8. Jaký je celkový hrubý měsíční příjem vaší domácnosti v Kč 
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a. do 10 000 

b. 10 001 – 20 000 

c. 20 001 – 30 000 

d. Nad 30 000  

9. Jste spokojeni s kvalitou bydlení v obecním bytu 

a. Ano, Ne, Nevím (je mi to jedno), Co byste zlepšili 

10.  Jste spokojeni s kvalitou údržby bytu a domu ze strany obce 

a. Ano, Ne, Jiné (popsat) 

11. Co by se mělo zlepšit v údržbě domu a bytu 

a. Čistota a úklid společných proctor 

b. Vzhled a úprava okolí domu 

c. mezilidské vztahy 

d. vybavení (co konkrétně) 

12. Máte (či měli jste) nějaké dlouhodobé spory se sousedy v domě 

a. Ano – jsou vyřešeny, Ano – stále trvají, Ne, Popsat situaci  

13. Čeho se spory týkaly: 

a. Užívání společných prostor 

b. Pořádku, čistoty v domě a okolí 

c. rušení klidu, ap. 

d. Jiné (popsat) 

14.  Řešili jste spory s pomocí obecního úřadu 

a. Ano, Ne 

15. Myslíte si, že by se mělo zlepšit chování, vztah, a péče ostatních nájemníků o obecní majetek 

a. Ano, Ano rozhodně, Ne, Nvím (nezajímá mě to), Jiné 

16. Myslíte si, že by obec měla změnit systém a přístup ke správě bytů 

a. Ano, Ne, Nevím (je mi to jedno), Jiné (doporučení) 

17. Souhlasili byste s občasnými či pravidelnými kontrolami stavu bytu (např. čtvrtletně) 

a. Ano, Ne, Nevím (je mi to jedno), Jiné (doporučení) 

18. Vyhovuje vám vybavení bytu poskytované obci s ohledem na výši nájmu 

a. Ano, Ne, Co by se mělo změnit 

19. Jste ochotni si připlatit za lepší vybavení nad rámec schválených standardů obecního bytu 

a. Ano, Ne, Jiné  

20. Používáte obecní pozemek u domu pro svoji potřebu (např. zahrada) 

a. Ano, Ne, Jiné 

21. Souhlasíte s názorem, že obec by měla dotovat bydlení z obecního rozpočtu v případě sociálně 

slabších obyvatel (není to státní příspěvek na bydlení pro lidi s nízkým příjmem, který se posky-

tuje, pokud na bydlení vydají víc než 30% čistých příjmů) 

a. Ano (uveďte do jaké výše) 

b. Ne 

c. Jiné (doplnit) 

22.  Myslíte si, že by obec měla dotovat výši nájmu i když obec nevlastní sociální byty 

a. Ano (proč a kolik) 

b. Ne 
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c. Jiné (vysvětlit) 

23. Souhlasíte s názorem, že bytové hospodářství obce by mělo být finančně vyrovnané a 

soběstačné nezávisle na obecním rozpočtu (výběr nájmů pokrývá opravy, obnovu a administraci) 

a. Ano, Ne, Je mi to jedno, Jiné (vysvětlit proč) 

24. Jaký máte názor na odsouhlasené zvyšování nájmu na úroveň v místě obvyklou 

a. Souhlasím s postupným vzrůstem bez výhrad 

b. Souhlasím s postupným vzrůstem za předpokladu zvýšené kvality (definovat co) 

c. Nesouhlasím vůbec 

d. Nesouhlasím s cenou místně obvyklou 

e. Nevím, je mi to jedno 

f. Jiné (návrh) 

25. V případě výše nájmu v místě obvyklém byste uvažovali o přestěhování: 

a. Ano, Ne, Nevím 

26. Chcete zlepšit kvalitu vašeho bydlení: 

a. Ano (jak, co) 

b. Ne, je to vyhovující 

c. Nevím, neřeším to 

27. Znáte obsah a pravidla platného Domovního řádu 

a. Ano 

b. Ne 

c. Je mi to jedno 

d. Nevím, kde ho najdu 

e. Nikdo nám nic neřekl 

28. Dodržujete Domovní řád 

a. Ano, bezvýhradně 

b. Ano, někdy 

c. Ne 

d. Nezajímá mě to 

e. Jiné (popsat) 

29. Jste ochotni pomáhat obci s péčí o dům a jeho okolí i dobrovolně  

a. Ano, i dobrovolně 

b. Ano, jen za úplatu 

c. Ne 

d. Jen za určitých podmínek (popsat) 

30. Co obecně doporučujete ke zlepšení stavu obecního bydlení 

31. Jaká zlepšení doporučujete konkrétně pro zlepšení kvality bydlení pro váš byt, dům 

32. Vadí vám domácí zvířata vašich sousedů 

a. Ano občas, Ano trvale, Ne, 

33. Chtěli byste, aby v obecním dome nebylo žádné domácí zvíře 

a. Ano, Ne, Nevím  

34. Preferujete bydleni v obecním domě před bydlením v podnájmu u soukromého vlastníka 

a. Ano, Ne, Proč 

35. V případě možnosti odkoupení obecního bytu máte zájem 
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a. Ano, Ne, ANo za podmínky (doplnit)  

36.  V případě možnosti odkoupeni obecního bytu jste ochoten být podílníkem (společné vlastnictví) 

37. Souhlasite obecně s prodejem obecních bytů 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím (je mi to jedno) 

d. Jiné (důvod) 
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Pracovní odkazy: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-308#p1 … vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy souvi-

sející s užíváním bytu 

http://www.mmr.cz/getmedia/f97ad787-1512-4b28-bf57-04973d772c27/KB-R_VIII-2016_web-

min_3.pdf 

https://www.dashofer.cz/spolecenstvi-vlastniku-jednotek-aktualne-productsvj/?wa=WWW14SMART … 

Společenství vlastníků jednotek 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-308#p1
http://www.mmr.cz/getmedia/f97ad787-1512-4b28-bf57-04973d772c27/KB-R_VIII-2016_web-min_3.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/f97ad787-1512-4b28-bf57-04973d772c27/KB-R_VIII-2016_web-min_3.pdf
https://www.dashofer.cz/spolecenstvi-vlastniku-jednotek-aktualne-productsvj/?wa=WWW14SMART

