
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Najmon Tomáš (kurátor pro děti a mládež)

Důvodová zpráva:
Dne 14.05.2019 proběhlo zasedání Komise pro komunitní plánování sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí, 
kde nejdůležitějším bodem byla privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích. Byly prezentovány 
zjištěné výsledky z Úřadu práce ČR a OŠSVZaK, tedy počty příjemců státní sociální podpory a dávky na pěstounskou péči 
v nájemních bytech města Lysá nad Labem. Jedná se o celkové počty na všech adresách bytů.

OŠSVZaK v současné době má v evidenci celkem 62 dětí v pěstounské péči, z toho 24 dětí bydlí na uvedených adresách.

Komise zvážila všechny možné alternativy, které by eliminovaly rizika, která by mohla vzniknout při prodeji hromadnou 
formou jako u bytového fondu města Čelákovice a dovoluje si navrhnout toto řešení:
1. Byty, které jsou v současné době nebo do doby prodeje budou prázdné, tedy bez nájemníků, prodat zájemcům za 
tržní cenu v místě a čase obvyklou.
2. Současným nájemníkům nabídnout byty k prodeji za odhadní cenu. V případě, že neprojeví zájem o koupi ihned a 
nejedná se o problémové nájemníky, prodlužovat nájemní smlouvu na dobu určitou (např. ve lhůtě 1 roku), zároveň 
však zvyšovat nájem na cenu v místě a čase obvyklou. V případě, že se jedná o problémové nájemníky (dlužné 
nájemné, zásahy Policie ČR atp.) nabídnout k odkupu za odhadní cenu, v případě neprojevení zájmu v určité lhůtě, 
nabídnout byt k prodeji třetí osobě. V tomto případě postupovat shodně jako u pravidel města Čelákovice.
3. Zajistit, aby nedošlo k vykoupení nemovitostí developerskými společnostmi. Lze ošetřit v pravidlech prodeje tím, že 
fyzická osoba si může koupit jen jeden byt, dále vyřadit zájemce z řad právnických osob.
4. V případě, že v bytovém domě dojde k prodeji jednoho a více bytů soukromým osobám a zbytek prozatím zůstane v 
majetku města, založit s novými majiteli společenství vlastníků, kde město Lysá nad Labem bude podílník, tak aby mohl 
být založen fond oprav.
5. Ze získaných finančních prostředků z prodeje bytů vyčlenit určitou poměrnou část (např. 20 %) na obnovu a rozvoj 
bytového fondu ve městě Lysá nad Labem.
6. Navrhované řešení má několik výhod:
• Ad 1 – město prodá prázdné byty za vyšší cenu.
• Ad 2 – při postupném prodeji (nikoliv hromadném) zůstanou v bytech města bezproblémoví nájemci, kteří budou 
stálým zdrojem příjmů do rozpočtu města Lysá nad Labem.
• Ad 5 – město Lysá nad Labem bude z tohoto bytového fondu moci opravovat současné byty ve svém majetku v Lysé 
nad Labem, popř. nakupovat další a tím rozšiřovat bytový fond na svém území. Novými volnými byty vznikne možnost 
přistěhování nových mladých obyvatel do Lysé nad Labem (nabízet např. jako nájemní byty mladým učitelům, lékařům 
atd.).
• Celkově lze konstatovat, že při hromadném prodeji všech bytů, by město Lysá nad Labem mělo na účtech alokované 
větší množství finančních prostředků, které by mohlo být složité z objektivních příčin efektivně proinvestovat. Naopak 
z postupného prodeje, by město mohlo získané finanční prostředky směřovat na již připravené investiční záměry.
• Z pohledu OŠSVZaK by při postupném vybydlování bytového fondu nedošlo k situaci, kdy by pro větší počet nájemníků 
musel odbor shánět náhradní, leckdy i nevyhovující bydlení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.



Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 333
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.
II. předkládá
ZM na vědomí.


