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Privatizace bytového souboru „čtverec“
Na základě doporučení z Komplexního podkladového materiálu, předaného zastupitelům města
dne 16.09.2019, navrhujeme pokusit se na základě shromážděných podkladů přijmout
rozhodnutí o případné privatizaci bytového souboru „čtverec“.
V dalším proto předkládáme dle našeho názoru nejdůležitější informace pro předmětný
rozhodovací proces, a to popis bytového souboru, informaci o výnosu z nájemného,
předpokládaných nákladech na údržbu, opravy a investice v nejbližším období, vyhodnocení
ankety mezi nájemníky a některé další informace z veřejně dostupných zdrojů. Podstatnou
informací je rovněž výnos z případné privatizace, který je však v tuto chvíli spíše odhadem.
Popis bytového souboru a pojednání o nájemném jsou obsahem samostatných příloh, rovněž
tak vyhodnocení ankety. Stručný výtah z vyhodnocení ankety (města i nájemníků) stručně zde:
1. Z odpovědí v anketě a z dalších kontaktů s nájemníky lze jako zásadní vyčíst obavu z
privatizační ceny, neboť byty mají vesměs velkou výměru.
2. Uváděné stavebně-technické problémy v podstatě odpovídají sdělením z Komplexního
materiálu. Řada nájemníků upozorňuje na energetickou nehospodárnost budovy. Průkaz
energetické náročnosti budovy jí přiřazuje energetickou třídu E, viz příloha č. 2.
3. Anketa šířená nájemníky požaduje zpracování znaleckého posudku o ceně jednotlivých bytů
(členských podílů) a dále obsahuje otázku k možné výpovědí pro případ neschválení
privatizace nebo zvyšování nájemného. Zkušenosti z okolí ukazují, že při tomto postupu pro
určení obvyklé ceny musí být pro dosažená cen průchodných poskytnuty slevy v řádu desítek
procent. Ukončení nájmu zvažuje jedenáct respondentů.
Menší skupina nájemníků vyslovila i mimo anketu názor, že město by si mělo určitý bytový
fond zachovat, přestože jejich individuální zájem je opačný. Jiní upozorňují na skupinu
spekulantů.

Jak bylo konstatováno v dříve předaných materiálech, krom jednorázového posílení rozpočtu
města a dalšího oživení trhu s byty ve městě nemá privatizace čtverce žádný podstatný důvod ani
účel.
K privatizaci „čtverce“ se v minulosti volené orgány města stavěly vesměs odmítavě, což
dokládá mimo jiné i usnesení zastupitelstva č. 115 z 22.06.2015 (čp. 1105).
Vzhledem k tomu, že některé politické subjekty, účastné v zastupitelstvu města, již svá
stanoviska k privatizaci čtverce i publikovaly, není patrně nezbytné předkládané podklady
prohlubovat či zpřesňovat, ačkoliv tomu jinak nic nebrání.
Smyslem navrženého usnesení vzhledem k termínu pro odstranění posledních zástav v červenci
2022, je v tuto chvíli spíše korigovat investiční činnost města v bytovém souboru. V případě
doporučení privatizace bude čas na její řádnou přípravu.
Návrh usnesení:

ALTERNATIVA 1
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení přípravy privatizace souboru
bytových domů s čp. 1101- 1112 v České Třebové.
ALTERNATIVA 2
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení přípravy privatizace souboru
bytových domů s čp. 1101- 1112 v České Třebové.

Seznam příloh:
1. Situace, ortofoto a fotografie.
2. Popis bytového souboru, PENB.
3. Popis stavebních problémů, střednědobý plán oprav,investice.
4. Nájemné a nájemníci.
5. Vyhodnocení ankety.
6. Odhad kupní ceny.
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Příloha č. 2

Popis bytového souboru
Soubor celkem dvanácti domů byl „Obcí města Česká Třebová“ vybudován
v letech 1919 až 1921. Domy čp. 1101, 1102 a 1103 bylo povoleno užívat
s odkazem na bytovou nouzi od konce roku 1920, další domy pak v průběhu roku
1921. Celý soubor byl dle dochovaných dokumentů zkolaudován v roce 1921.
Dle dokumentace archivované stavebním úřadem byla v roce 1960 provedena
v čp. 1104 adaptace průjezdu a zahájena plynofikace. V roce 1968 došlo k určité
opravě fasády a v roce 1975 byl vyměněn krov v čp. 1101.
Jak bylo uvedeno již v komplexním materiálu, byl obytný soubor přebrán od
Okresního bytového podniku v nedobrém stavu. V roce 1994 byly zahájeny
významnější rekonstrukční práce, zejména se jednalo o kanalizaci a další
inženýrské sítě.
V letech 1997 – 2002 byly na deseti domech vybudovány nástavby, na které byly
poskytnuty investiční dotace ze státního rozpočtu. Dotace byly poskytovány ve
výši 320.000,- Kč na byt oproti závazku města domy po dobu dvaceti let od právní
moci kolaudace nepřevést na třetí osobu a zajistit užívání všech bytů v domě
k trvalému nájemnímu bydlení. K zajištění tohoto závazku byly uzavírány zástavní
smlouvy. Zástavní právo bylo vkládáno do katastru nemovitostí.
Dále byla postupně provedena obnova původních uličních fasád.
Počet bytů v „základu“ celého souboru je 87 a v nástavbách je 27. Celkem tak je
v celém souboru 114 bytových jednotek (podrobněji viz tabulka, list č. 2).
Vytápění bytů je v současnosti řešeno individuálními plynovými kotli, pouze dva
byty jsou částečně vytápěny pevnými palivy.
Průkaz energetické náročnosti budovy vypracovaný v roce 2014 hodnotí bytový
soubor v třídě energetické náročnosti E, viz list č. 3.
Květen 2020
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Příloha č. 2
List č. 2

Ulice

Čp.

Užívání od

Masarykova

1101

01.11.1920

Nástavba
(kolaudace)
11.04.1997

1102

01.11.1920

02.07.2002

1103

01.11.1920

02.07.2002

1104

01.12.1920

23.12.1998

1105

01.01.1921

-

1106

01.01.1921

-

1107

15.03.1921

23.12.1998

1108

15.04.1921

02.07.2002

1109

15.05.1921

02.07.2002

1110

08.08.1921

26.08.1998

1111

15.08.1921

16.07.1999

1112

15.08.1921

16.07.1999

Habrmanova

Na Trubech

J. Drobného

Počet bytů
Počet bytů celkem
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Počet bytů
základ
1. NP - 3
2. NP - 3
3. NP - 3
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 4
2. NP - 4
3. NP - 4
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 3
2. NP - 3
3. NP - 3
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 3
2. NP - 3
3. NP - 3
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
1. NP - 2
2. NP - 2
3. NP - 2
87

Počet bytů
nástavba
4. NP - 3

Vymazána

4. NP - 2

do 18.7.2022

4. NP - 2

do 18.7.2022

4. NP - 4

Vymazána

-

-

-

-

4. NP - 4

Vymazána

4. NP - 2

do 18.7.2022

4. NP - 2

do 18.7.2022

4. NP - 4

Vymazána

4. NP - 2

Vymazána

4. NP - 2

Vymazána

27
114

Zástava
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Příloha č. 3

Popis stavebních problémů, střednědobý plán oprav, investice.
Stavebnětechnické problémy
1. Střechy a střešní okna
Na všech nástavbách byla provedena krytina z asfaltového šindele, která v současnosti jeví
známky degradace a bude ji nutno vyměnit. Rovněž střešní okna vykazují poruchy a netěsnosti.
Nápravná opatření viz plán oprav.

2. Vlhkost a plísně
V záležitosti byla projekční firmou KIP spol. s.r.o. v roce 2014 vypracována „Dokumentace
tepelně vlhkostních problémů přízemních bytů obytného komplexu „čtverec“ čp.1101-1112,
Česká Třebová“, která popisuje příčiny a navrhuje nápravné kroky následovně:
Za příčiny problémů se považuje kombinace faktorů, zejména: Stáří objektu a absence
vodotěsných izolací, ne úplně šťastné uzavření lodžií, výměna oken za plastová, absence
nuceného odvětrání digestoří v kuchyních, koupelnách a WC, nedostatečné nebo málo
intenzivní větrání.
Za zásadní nápravné kroky dokumentace považuje: Intenzivně větrat, zajistit nucené větrání
v kuchyních, WC a koupelnách, provést zateplení ochlazovaných stěn, eliminovat plísně již
v zárodku protiplísňovými přípravky a provádět pouze vysoce paropropustné malby, nezakrývat
nábytkem vnější ochlazované stěna a případně používat odvlhčovače.

Plán oprav
Dle střednědobého plánu oprav, zpracovaného pro období 2020-2024 společností TEZA, s.r.o.
v březnu 2020 má dojít k postupné výměně dožité střešní krytiny a střešních oken, zateplení
dvorní fasády včetně opravy hydroizolace a výměně dlažby lodžií takto:
2020
2022

čp. 1110, 1111, 1112
čp. 1104, 1108, 1109

2021
2023

čp.1101, 1102, 1103
čp.1105, 1106, 1107

Očekávané náklady na výše uvedené jsou následující:
2020 3 605 000 Kč

2021 3 800 000 Kč

2022 3 980 000 Kč

2023 4 172 196 Kč

Ceny jsou včetně DPH 15% s uvažování meziroční inflace 5%. Dále má být nákladem
300 000 Kč instalováno 350 automatických okenních klapek.

Celkem bude pouze na výše uvedené nutno v nejbližší době vynaložit
nejméně 15 860 000 Kč.
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Popis stavebních problémů, střednědobý plán oprav, investice.
Investice
Dále je navrhováno řešit v rámci investiční činnosti kompletně prostor vnitrobloku, jednak na
jednotlivých stavebních pozemcích bytových domů a jednak na pozemku ppč.3031/3. Jedná se
zejména o řešení odpadového hospodářství, parkování, odpočinkových prostor a dalšího
zázemí pro nájemníky.
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Příloha č. 4

Nájemné a nájemníci
Nájemné
Nájemné je v současnosti hrazeno převážně ve výši 51,95 Kč/m2, dvě domácnosti obývají byty
ve snížené kvalitě (45 Kč/m2), u dalších dvou dosud působí sleva na základě individuální
dohody z důvodu pořízení plynového kotle vlastním nákladem (45 Kč/m2), u třinácti domácností
v nástavbách přetrvává nájemné ve výši 34,99 až 49,94 Kč/m2, když předchozí zvýšení
proběhlo v roce 2018.
Z nájemného v současnosti poskytujeme slevu na šikminy (v nástavbách při výšce stropu pod
2 m se započítávají 4/5 podlahové plochy, usnesení rady města č. 831 z 13.07.2015), kterou
zachováváme i nadále a do zvýšeného budoucího nájemného nejsou zahrnuty sklepní koje
(usnesení RM č. 84 z 03.02.2020).
Celkové inkasované roční nájemné činí 6 376 000 Kč (údaj za rok 2019), očekávatelně vzroste
(po vyřešení záležitosti cenového moratoria a nesouhlasících nájemníků) na 7 640 000 Kč.
Obsazování nájemních bytů ve čtverci přinášelo problémy pouze v roce 2013 a poté 2015, kdy
bylo nutno přijmout řadu usnesení ke zmírnění podmínek pro účast v dražbě (snížení
vyvolávací ceny, rozšíření okruhu osob pro účast v dražbě, sleva z nájemného v prvním roce
trvání nájmu u bytů nad 100 m2). Jedná se o usnesení rady města č. 747 z 22.07.2013, 870
z 09.09.2013 a č. 982 z 04.11.2013.
V celém bytovém souboru mají v současnosti problémy s placením nájemného a služeb pouze
tři domácnosti.

Nájemníci
Významnější problém v tuto chvíli je postoj nájemníku ke zvyšování nájemného podle usnesení
rady města č. 84 z 03.02.2020.
Zvyšování nájemného se v roce 2020 v obytném souboru čtverec týkalo 103 domácností,
dohodu v zákonné lhůtě akceptovalo 59 z nich. Návrh dohody odmítly 3 a 41 (tj.39,8%)
neodpovědělo vůbec.
Pro dodržení lhůt podle občanského zákoníku je třeba podat příslušné žaloby do konce června,
žalobní petit bude zohledňovat cenové moratorium podle nařízení vlády č. 202/2020 Sb., byť se
očekává jeho zrušení ústavním soudem.
Květen 2020

Město Česká Třebová, městský úřad, odbor majetku města

Privatizace bytového souboru „čtverec“

Příloha č. 5

Vyhodnocení ankety města a vlastní ankety nájemníků
Jak již bylo i medializováno, proběhla kromě ankety města i vlastní anketa nájemníků.
Anonymizované vzorky obou anket přinášíme v dalších listech přílohy. Na anketu města
reagovalo 51 respondentů, vlastní anketu nájemníků odevzdalo 48 respondentů. Často byly
nájemníky odevzdány obě ankety. Celkem proto mluvíme o 75 respondentech.

Anketa města:
Povědomí o obvyklé cenové hladině 22-26 tisíc Kč za metr čtvereční je téměř nulové (4
respondenti).
Povědomí o nutnosti řádného zdůvodnění vyšší ceny je mnohonásobně vyšší (16).
Zájem o privatizaci uvádí 21 respondentů (z 51).
Názor na maximální privatizační cenu vyslovilo pouze 10 respondentů, jeden akceptuje
10 000 Kč za metr čtvereční, ostatní 8 000 nebo nižší.
Důvody pro podpoření výše kupní ceny se povětšinou opakují. Nejčastěji uváděné jsou vlhkost
ve sklepech a bytech, s tím související výskyt plísní, netěsnící (zkřivená) okna a dveře,
zatékající střecha, praskliny, zapáchající odpady, zanedbaná údržba, vyšší energetická
náročnost bytů.
Účastníci ankety jednoznačně preferují družstevní vlastnictví před vlastnictvím jednotek, a to
v poměru 19 ku 6.
Zájem pracovat v orgánech (družstva, SVJ) je velmi nízký, projevilo ho 5 respondentů.
Povědomí o dani z nabytí má 20 respondentů, k jejímu zrušení však může dojít v krátké době.
Znalost stavebně-technického stavu domu a bytu potvrzuje 13 respondentů.
Zájem setrvat v nájemním vztahu s městem projevilo 8 nájemníků.
Povědomí o chystaném zvyšování nájemného je mimořádně nízké (7).
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Vyhodnocení ankety města a vlastní ankety nájemníků
Anketa nájemníků:
Podmíněný zájem o privatizaci uvádí 40 respondentů (ze 48). Stejný počet uvádí i zájem o
případnou privatizaci jednotlivého vchodu.
Zájem o setrvání v nájemním vztahu s městem i za předpokladu zvyšování nájemného o 20%
každé tři roky potvrzuje 14 respondentů.
Vlastnictví podílu v bytovém družstvu preferuje 36 respondentů.
Zájem pracovat v orgánech družstva má 20 nájemníků.
Se stavem domu se cítí být seznámeno 18 respondentů, se stavem bytu 38.
Ukončení nájemního vztahu s městem v případě neschválení privatizace zvažuje 11
respondentů (ze 48).
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Odhad kupní ceny
Otázky obvyklé ceny, způsob jejího určení a zdůvodnění odchylky již byly v minulosti
diskutovány, nejsou proto přímo předmětem tohoto materiálu.
V současnosti citelně působí na ceny nemovitostí vliv tzv. cenové bubliny, která však patrně
nepomine. Nemovitosti se naopak stanou do budoucna spíše jedinou zárukou pro uchování
ceny vložených peněz.
Má-li se však prodat 114 bytů stávajícím nájemníkům v krátkém čase, za situace kdy již
nemáme možnosti poskytnout nájemníkům nezpůsobilým k privatizaci jiné přiměřené bydlení,
považujeme za nutné akceptovat dvě věci:
1. Bude muset být (pro dosažení rychlosti) založena právnická osoba, která bude nabyvatelem
nemovitostí (bytových domů a pozemků).
2. Kupní cena musí být nastavena tak, aby byla přijatelná pro naprostou většinu nájemníků a
privatizace proběhla sociálně.
K úvahám o kupní ceně pouze několik číselných údajů:
Celková započtená plocha bytů bez uvažování šikmin činí 10 661,54 m2, po odpočtu šikmin
pak 10 507.48 m2.
Při sazbě:

7 500 Kč/m2
10 000 Kč/m2
12 000 Kč/m2

privatizační cena

78 806 000 Kč
105 750 000 Kč
126 090 000 Kč

Výměra stavebních pozemků 5 074 m2.
Při sazbě:

100 Kč/m2
300 Kč/m
600 Kč/m2

privatizační cena

507 400 Kč.
1 522 200 Kč
3 044 400 Kč

Privatizaci za vyšší ceny nepovažujeme za průchodnou.

Kupní cenu (příjem rozpočtu města) v cenové hladině roku 2022
odhadujeme proto částkou maximálně 80 až 100 milionů Kč (včetně
stavebních pozemků, bez ppč. 3031/3 a stpč. 2508,9).
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