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Úvod.
Je evidentní, že se současné zastupitelstvo města nevyhne rozhodnutí o případné
privatizaci další části bytového fondu města, a to zejména v souvislosti
s ukončením některých zástavních smluv.
Aby případné rozhodnutí bylo přijato kvalifikovaně a se znalostí souvislostí,
předkládáme tento materiál. V něm rekapitulujeme předchozí průběh
privatizace, upozorňujeme na legislativní změny, popisujeme krátce postavení a
členění současného bytového fondu města a rozebíráme jednotlivé privatizační
příležitosti.
Z následujících úvah vypouštíme domy z pečovatelskou službou (Masarykova čp.
1400 a 2100, Matyášova čp. 983) a domy se sociálními byty (Semanínská čp.
2084, 2085, 2086 a čp. 2089).

Privatizační ohlédnutí
Pomineme-li prodeje podle již zrušených „Pravidel pro prodej rodinných
domů…“, realizované v druhé polovině devadesátých let minulého století a
prodej bytových jednotek v domě čp. 254 v ulici U Kostelíčka, nastala zásadní
privatizace bytového fondu města v letech 2002 až 2009, a to v osmi etapách.
Privatizace proběhla podle dosud platných „Pravidel pro prodej obytných domů
v majetku města Česká Třebová“, která pro informaci přikládáme. Pravidla
stanovila striktně prodej pouze celých domů, upřednostňovala přitom družstva
nájemníků. Obsahují zejména výpočet kupní ceny, která zohledňuje řadu kritérií,
nicméně konstrukce ceny v zásadě vychází z desetiletého nájemného.
Přehled privatizace je uveden v druhé části přílohy č.1.
Zbývá dodat, že město poskytovalo zájemcům o privatizaci za využití externí
firmy rozsáhlou odbornou pomoc, a to od zakládání bytových družstev a
zajišťování finančních prostředků až po vlastní nabytí domů.
Předchozí privatizace bytů bude v současnosti zmiňována zejména s odkazem na
nízké prodejní ceny, což však je velmi zavádějící. Privatizace byla zahájena
v době, kdy byl již zcela zablokován růst nájemného a jeho výběr nepokrýval ani
náklady na údržbu. Nájemníci naopak prostředky měli, případně dokázali získat.
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Privatizace byla (i díky nastavení kupní ceny) nezpochybnitelně úspěšná zejména
ve dvou aspektech:
1. Proběhla sociálně, tj. zapojilo se do ní vysoké procento stávajících
nájemníků.
2. Privatizantům vesměs zbyly síly na celkovou rekonstrukci domů, tj.
střechy, fasády, okna, dveře, výtahy a někde i způsob vytápění.
Na druhou stranu lze říci, že pokud by zákon o jednostranném zvyšování
nájemného přišel o pár let dříve, patrně by žádná privatizace obecního bytového
fondu ani nenastala (zákon umožnil navýšit nájemné na trojnásobek během čtyř
let).

Legislativní vývoj
V mezidobí 2009-2019 došlo zejména k plné aplikaci zákona o jednostranném
zvyšování nájemného, k přijetí nového občanského zákoníku, poté tzv.
majetkové novely zákona o obcích a k zavedení daně z nabytí.
Podstatné rozvádíme v příloze č.2.

Postavení města jako vlastníka bytového fondu
Podle údajů Českého statistického úřadu je v České Třebové 7172 bytů, z toho
3982 v bytových domech (domy od čtyř bytů).
Město Česká Třebová hospodaří s 429 byty (vesměs v bytových domech, 4 byty
jsou v nebytových objektech), případná privatizace by se v tuto chvíli reálně
dotkla maximálně 184 bytů (114 čtverec + 70 jezevčík).
Jakékoliv předvídatelné naložení se zbytkovým bytovým fondem města nemůže
podstatně ovlivnit trh s byty ve městě (na rozdíl od privatizace v letech 20022009).
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Privatizační příležitosti
1. Domy na Moravské ulici (čp. 2104 a 2101,2,3 v České Třebové)
U těchto domů město vlastní 51 procentní podíl na domech a dále vlastní
stavební pozemky pod domy. Procentuální podíl byl stanoven
administrativně, neodpovídá poměru vložených finančních prostředků. Podle
příslušné Smlouvy o sdružení investorů č. 44/2003 a následných dodatků má
město povinnost převést na Bytové družstvo Central svůj majetkový podíl do
třiceti dnů od 27.01.2025.
Vzhledem k tomu, že stále častěji zde dochází k převodu družstevních podílů,
kdy převodci sice žádají město o souhlas spoluvlastníka s převodem podílu,
ale prakticky nikdy nepředávají informaci, že spoluvlastnictví města bude
muset být v budoucnu také vypořádáno finančně, došla již předchozí rada
města k závěru, že je vhodné v tomto případě požádat o zkrácení vázací lhůty
dle výše zmíněné smlouvy. Toho bylo dosaženo dohodou mezi městem a
Státním fondem rozvoje bydlení ze dne 24.09.2018 (usnesení RM č. 77 ze dne
29.01.2018).
K vypořádání zbývá částka nejméně 3.500.000,-Kč. Určitým oříškem je
naložení s bytem zvláštního určení v čp. 2104.

2. Menší bytové domy (čp. 7, 80, 992, 1741 v České Třebové a čp. 205 na

Parníku)
Dům čp. 7 na Klácelově ulici byl již v závěru předchozích volebního období
navržen k privatizaci. V obdobné pozici je dům čp. 205 na Parníku. Dům čp.
80 na Klácelově ulici v současnosti obsahuje toliko jeden neobyvatelný byt a
bude patrně v majetku města ponechán. Dům čp. 992 v Podbranské ulici se
třemi neobsazenými byty bude nejspíš plně využit pro potřebu odboru
dopravy. Dům čp. 1741 je dnes provozně propojen s čp. 1643 (úřad práce),
který má v suterénu čp. 1741 archiv.
3. Jezevčík (čp. 1979,80,81,82,83 na Trávníku v České Třebové)
Na tomto bytovém domě byly v roce 2000 provedeny nástavby (15 bytů).
Zástavní smlouvou je zajištěna povinnost města dům nepřevést. Tato
povinnost skončí 26.07.2020. Z prostředků města bylo dále provedeno
zateplení fasády, výměna oken a vchodových výplní. Dům svou konstrukcí
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umožňuje vestavbu výtahů a celkovou bezbariérovou úpravu, na což jsou
v současnosti poskytovány státní dotace. V domě je celkem 70 bytů.
Očekávatelný příjem dle nastavení kupní ceny 57 mil. Kč při 12.000,- Kč/ m2.
Hlavním problémem bytového domu jsou 40 let stará původní bytová jádra,
která jsou ve 42 bytech, a bude nutno je v blízké budoucnosti řešit.
Privatizace bytového domu jezevčík nemá z pohledu vlastníka (řádného
hospodáře) žádný racionální důvod (s výjimkou jednorázového posílení
rozpočtu města). Dům nemá jiné než výše popsané stavební problémy, je plně
obsazený, zateplený a výhodně položený. Nejsou žádné problémy
s obsazováním volných bytů. Je možno zvyšovat nájemné. U podstatné části
bytů však bude nezbytné řešit zastarávající bytová jádra.

4. Čtverec (čp. 1101,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 v České Třebové)
Bytový soubor „čtverec“ patřil k tomu nejzanedbanějšímu, co město po
okresním bytovém podniku „zdědilo“. Byly zde od počátku vynakládány vyšší
prostředky než jinde.
Na deseti domech souboru čtverec byly rovněž provedeny nástavby, které
brání doposud převodu některých domů do r. 2022.
V současnosti začínají postupné práce na vnitřních fasádách.
Otázka, zda bytový soubor čtverec vůbec směřovat k privatizaci, případně
kdy, je zde zcela na místě. Privatizace bytového domu čtverec (114 bytů) je
z principu problematická. Dům stavebně technické problémy vykazuje
(pronikání zemní vlhkosti, poruchy střešního pláště). Vzhledem k dispozicím
bytů a velké výšce stropů jsou zde vyšší provozní náklady.
V minulosti vždy v zastupitelstvu města převládl názor, že případnou
privatizaci souboru je žádoucí řešit najednou, tedy po ukončení platnosti
všech zástavních smluv. Nebylo přitom zastíráno, že o zkrácení lhůt je možno
žádat.
Ozývaly se (byť méně často) i názory, že je soubor žádoucí zachovat pro jeho
historickou a estetickou hodnotu v majetku města a dále v něm systematicky
zlepšovat úroveň bydlení.
Určitým problémem je rovněž právní ošetření průjezdu do vnitrobloku a
užívání pozemku vnitrobloku.
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Očekávatelný příjem dle nastavení kupní ceny až 126 mil. Kč při 12.000 Kč/m2.

Doporučení
1. Neodkládat rozhodnutí o případné privatizaci.
2. Mimořádně citlivě zvážit otázku kupní ceny.
3. Poskytnout případným privatizantům odbornou pomoc.
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Přehled založených družstev, prodaných domů a bytových jednotek v I. - VIII.etapě privatizace bytových domů v majetku Města
Česká Třebová
I.etapa- ul.

R. 2002

Na Trubech
Na Trubech
Na Trubech
Na Trubech
Masarykova
Masarykova
Klácelova
Klácelova
Klácelova
Chorinova
celkem
II.etapa- ul.
Lhotka
Tykačova
Na Trubech
Habrmanova
Na Strouze
Na Strouze
Felixova
Felixova
Felixova
Felixova
Pražského
Pražského
Pražského
Sadová
Sadová
Felixova
Sadová

bytová družstva
Bytové družstvo U čtverce
Družstvo U hrdliček
Družstvo Na Skalce
Družstvo 2002
Bytové družstvo U tratě
Družstvo Klácelík

Olga Stárková
6x BD + 1x fyz.osoba
R.2003

bytová družstva
Bytové družstvo Lhotka
Bytové družstvo Suez
BD Modrá růže 1739
BD Habrman 1660
Bytové družstvo Strouha
BD Kontakt 1720 a 1721
Bytové družstvo Felix
Bytové družstvo Táborák
Bytové družstvo U Anděla
BD Felixova 25 a 26
Bytové družstvo Svět
Družstvo Mojmír
BD Ukrytu
BD U hudebky
BD Padevět
BD U nocležen

domy

b.j.

Kč

čp.1711 a čp.1712
čp.1694 a čp.1695
čp.1698 a čp.1699
čp.1696 a čp.1697
čp.1488
čp.1659
čp.5
čp.6
čp.9
čp.32
10

12
12
12
12
7
8
6
6
6
4
85

1 034 070
1 158 140
1 209 800
1 236 890
1 464 360
0
1 261 670
0
847 710
363 520
8 576 160

domy

bj.

Kč

čp.187, čp.188, čp.189
čp.1654 a čp.1655
čp.1739
čp.1660
čp.1717 a čp.1718
čp.1720 a čp.1721
čp.1705 a čp.1706
čp.1722,čp.1723 a čp.1724
čp.1729
čp.1725 a čp.1726
čp.1719
čp.1687 a čp.1688
čp.1709 a čp.1710
čp.1684
čp.1689 a čp.1690
čp.1727
čp.1730

48
16
6
8
15
15
12
15
4
12
6
12
12
6
15
4
4

5 917 240
1 263 910
574 550
1 222 130
1 455 470
2 167 720
983 250
1 499 570
375 160
1 246 800
525 240
1 377 260
1 004 630
532 380
1 467 010
0
493 740

Přehled založených družstev, prodaných domů a bytových jednotek v I. - VIII.etapě privatizace bytových domů v majetku Města
Česká Třebová
Sadová
Slovanská
Slovanská
Slovanská
celkem
III.etapa - ul.

Hýblova
Tyršova
Vily

1 550 380
1 467 420
0
0
25 123 860

domy

bj.

Kč

čp.1790, čp.1791
čp.1792
čp.1661,1662,1663
čp.1664,1665,1666
čp.524,525
čp.526
čp.1656,1657,1658
7

30
15
18
18
6
4
24
115

3 683 080
2 074 640
3 285 210
2 920 360
1 169 440
892 140
4 056 812
18 081 682

domy

bj.

Kč

čp.1893,1894
čp.1895,1896
čp.1807,1808
čp.1993,1994
čp.522
čp.113
čp.354
čp.355
8

46
46
46
46
6
8
4
4
206

5 364 940
5 364 050
4 669 460
4 937 370
885 940
977 640
937 320
790 850
23 927 570

bytová družstva

domy

bj.+NP

Kč

BD Hýblovka
BD Tyršovka 92
BD Harlem 185

čp.1451
čp.92
čp.185

6+1
3+2
10

3 773 870
1 529 180
1 746 170

17x BD
R.2004

bytová družstva
BD Třebovka
BD V kopci
BD Peklák
BD Pod Jelenicí
BD Nutnost
BD Vila 526
BD Perner
7x BD

R .2005

Habrmanova
Habrmanova
Křib
Trávník
Grégrova PA
Dr.E.Beneše-PA
Palackého
Palackého
celkem
V.etapa-ul.

12
4
4
4
234

BD Dvanáctka

Riegrova
Riegrova
Tykačova
Tykačova
Vily
Vily
Pernerova
celkem
IV.etapa -ul.

čp.1731 a čp.1732
čp.1700
čp.1701
čp.1702
21

bytová družstva
BD U Václava
BD Červenka
BD Anténa
BD Trávnikáři
BD Na Parníku
Petr Janků
Milan Novosad
Jan Skrbek
5xBD + 3x fyz.osoba

R.2006

Přehled založených družstev, prodaných domů a bytových jednotek v I. - VIII.etapě privatizace bytových domů v majetku Města
Česká Třebová
celkem
VI.etapa-ul.

3x BD
R.2007

bytová družstva

J.Drobného
Sadová
Semanínská
Semanínská
Semanínská
Semanínská
Semanínská

BD Uprchlický
BD Pentagon
BD Rovinka 28-29
BD Borek 30-31
BD Závětří
BD Polní vyhlídka
BD Pod břízami 678

celkem

7x BD

VII.etapa-ul.

R.2008

bytová družstva

Nové náměstí
Semanínská

BD U kašny
BD Belveder

celkem

2x BD

VIII.etapa-ul.

R.2009

bytová družstva

Nové náměstí
Nádražní
Nádražní
Nové náměstí

BD NOVÉ NÁMĚSTÍ 5
BD U DVOU HLAV
BD U KINA
BD ATOMIKUS

celkem

4x BD

I.etapa-prodané dodat.

v r.2004 a 2005

Ústecká
Lidická
celkem
II.etapa-prodané dodat.
Masarykova
celkem

Miloš Čejka
Jaroslav Staněk
2 x fyz.osoba
v r.2007
Martin a St.Tkadlečkovi
1 x fyz.osoba

3

19+3

7 049 220

domy

bj.

Kč

čp.1620.1621
čp.1707,1708
čp.2028, 2029
čp.2030, 2031
čp.2032, 2033
čp.2034, 2035
čp.1976, 1977, 1978

28
18
24
24
24
24
32

2 011 080
2 125 660
2 765 070
2 601 190
2 486 190
2 578 260
4 450 890

11

174

19 018 340

domy

bj.+NP

Kč

čp.1749, 1750, 1751
čp.1815, 1816, 1817

45+4
36

12 081 150
4 891 050

4

81+4

16 972 200

domy

bj.+NP

Kč

69+7
5+1
4+1
30+3

25 725 130
2 674 440
1 734 630
9 790 720

108+12

39 924 920

čp.1744,1745,1746,1747,1748
čp.982
čp.876
čp.1742,1743
4

Kč
čp.130
čp.1317
2

9
6
15

čp.1142, 1143
2

22
22

717 680
685 350
1 403 030
Kč
3 390 000
3 390 000
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bytová družstva, fyz.osoby

domy

bj.+NP

Kč

I.etapa

6x BD + 1x fyz.osoba

10

85

8 576 160

II.etapa

17x BD

21

234

25 123 860

III.etapa

7x BD

7

115

18 081 682

IV.etapa

5xBD + 3x fyz.osoba

8

206

23 927 570

V.etapa

3xBD

3

19+3

7 049 220

VI.etapa

7x BD

11

174

19 018 340

VII.etapa

2x BD

4

81+4

16 972 200

VIII.etapa

4xBD

4

108+12

39 924 920

r.2004 a 2005/z I.etapy/

2x fyz.osoba

2

15

1 403 030

r.2007 /z II.etapy/

1x fyz.osoba

2

22

3 390 000

celkem

51 x BD + 7 x fyz.osoba

72

1059+19

163 466 982

Ing.Jiří Smrčka
vedoucí odboru majetku města
Vyřizuje:Ing.Šulcová
21.7.2010
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Příloha č.1 Přehled nájmů a cen
========================================================

Jednostranné zvyšování nájemného z bytu pro Českou Třebovou
========================================================
2006

2007

2008

2009

2010

rok

17,34

20,89

25,97

34,04

51,95

Kč/m2 měsíčně

Orientační privatizační cena za m2
========================================================
17,34 x 120 = 2.080,-Kč/m2

I. až VI. etapa

2002-2007

20,89 x 120 = 2.507,-Kč/m2

VII. etapa

2008

34,04 x 120 = 4.085,-Kč/m2

VIII. etapa

2009

Odměna společnosti ISA CONSULT s.r.o.
========================================================
I. etapa

II. etapa

III. etapa IV. etapa V. etapa VI. etapa

4%

4,2%

4,1%

VII. etapa

VIII. etapa

4,5%

3,0%

4,3%

4,4%

4,5%

Z prodejní ceny skutečně prodaných domů (+ DPH 19%).
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Příloha č.2 Rozbor pro určení kupní ceny
Výčet legislativních změn provádíme stručně v kapitole Legislativní vývoj.
Nejdůležitější je v záležitosti prodejní ceny tzv. majetková novela zákona o
obcích, provedená zákonem č.106/2016 Sb., konkrétně nové zpřísněné znění
§ 39, které v odstavci 2 s účinností od 01.07.2017 zavádí absolutní neplatnost
právního jednání při neodůvodnění odchylky od obvyklé ceny. Toto odůvodnění
však současně musí být relevantní, tedy nikoliv zjevně nesmyslné nebo účelové.
Podrobněji se záležitostí zabývá například Metodické doporučení k činnosti
územních samosprávných celků č. 7.2, dostupné na stránkách ministerstva vnitra
ČR.
Pro chápání pojmu obvyklá cena metodika doporučuje definici podle § 2 odst. 6
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách:
Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo
z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně
sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem
ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není
ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže.

Vycházejíce z doporučené definice shledáváme následující:
Český statistický úřad pro období 2015-2017 shledává průměrnou cenu bytu
v Pardubickém kraji 22.016 Kč/m2.
V Časopise EKONOM publikovaná statistika pro rok 2018 uvádí pro Českou
Třebovou rozpětí 16.760 až 21.076 Kč/m2 s poukazem na významnější zvýšení
pro rok 2019 (na 20.769 až 39.230). Jako zdroj jsou uvedeny SREALITY.CZ,
REALITYMIX.CZ a BEZREALITKY.CZ.
Z údajů publikovaných společností CENTURY 21 lze vyčíst cenu za metr čtvereční
ve starší zástavbě pro Českou Třebovou a rok 2018 v rozmezí 25.700 až
26.600 Kč.
Dále bylo v období červenec-srpen 2019 ze serveru Reality.iDNES.cz získáno na
14 inzerátů z České Třebové a okolí v rozmezí 22.300 až 40.250 Kč/m2, nejčastější
výskyt ceny okolo 26.000 Kč/m2.

Město Česká Třebová, městský úřad, odbor majetku města

Pokud bychom vyšli z aplikace městských Pravidel pro prodej
bytových domů, dostáváme následující:
51,95 x 120 = 6.234,-Kč/m2

návrh velmi vstřícný, vychází ze stávající
výše nájemného

60,00 x 120 = 7.200,-Kč/m2

dobře
průchodný
návrh,
vychází
z očekávané výše nájemného v bytech
města pro příští rok

100,00 x 120 = 12.000,-Kč/m2

návrh vychází z plně tržního nájemného,
prodat najednou větší počet obsazených
bytů již bude obtížné

Koeficient zhodnocení domu podle pravidel se již neuplatní (zhodnocení
provedeno v letech 2000 až 2004), některé byty pocítí koeficient zhodnocení
bytu, celkovou cenu to příliš neovlivní.

Konečné stanovení kupní ceny je na zodpovědností zastupitelů. Nebude patrně
od věci zjistit názory nájemníků a přípravě nezbytných usnesení věnovat
mimořádnou péči.

Poznámka k otázce kupní ceny u čp. 1979-1983 na Trávníku
Je nezbytné, aby se nájemníci bytového domu „Jezevčík“ včas uvědomili, že na
rozdíl od obdobných privatizovaných objektů (na Trávníku se jedná o domy čp.
1993-1994, čp. 1893-1894 a čp. 1895-1896, na Křibu o čp. 1807-1808 a na Lhotce
o čp. 187-189) je „jejich“ dům již zateplený, má vyměněná okna i dveře. Je rovněž
velmi vhodně umístěný v rámci města (oproti Lhotce)
Privatizanti výše zmíněných panelových domů museli vesměs řešit rovněž
modernizaci výtahů a u některých i vytápění a ohřev TUV.
Oproti tomu obyvatelé „Jezevčíku“ již devět let platí tržní nájemné (na jeho
spodní hranici v úrovni roku 2006, nicméně trojnásobné proti předchozím
privatizantům).

Město Česká Třebová, městský úřad, odbor majetku města

Anketa pro nájemníky bytů v bytovém domě Trávník čp. 1979-1983
=================================================================
Je mi známo, že obvyklá cena za metr čtvereční obdobného bytu činí v cenové
hladině roku 2018 částku 22.000 až 26.000 Kč.
Ano

Ne

Je mi známo, že případná nižší cena musí být řádně zdůvodněna.

Mám zájem o privatizaci domu.

Ano

Ne

Ano

Ne

Privatizace je pro mne zajímavá do částky (v tisících korun za čtvereční metr
bytu).
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16.000
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26.000
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Navrhuji pro podpoření výše kupní ceny následující důvody:
Prosím rozvést na zadní straně dotazníku.
Preferuji vlastnictví členského podílu v bytovém družstvu.

Ano

Ne

Preferuji vlastnictví bytové jednotky a účast v SVJ.

Ano

Ne

Mám zájem pracovat ve volených orgánech (družstva nebo SVJ).
Ano

Ne

Je mi známa povinnost zaplatit daň z nabytí.

Ano

Ne

Ano

Ne

Počítám s tím, že nájemné bude v nejbližší době navýšeno. Ano

Ne

alternativa
Mám zájem zůstat v nájemním vztahu s městem.

Datum a podpis:

