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Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v 
Milovicích

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
V 90. letech 20. století byl VVP Milovice - Mladá opuštěn Sovětskou armádou a následně i armádou Českou. Město 
Milovice, jehož velká část se nacházela na území VVP, bylo najednou plné opuštěných budov ve špatném technickém 
stavu. Celý prostor bylo potřeba revitalizovat. Z tohoto důvodu Česká republika nabídla okolním městům, která řešila 
„bytovou nouzi“ vzniklou po dvaceti letech takřka nulové bytové výstavby, bezúplatný převod některých domů 
určených pro bydlení a následně i finanční prostředky na jejich revitalizaci. I přes podporu státu však města do budov 
musela investovat i vlastní zdroje.
Dosídlením Milovic navíc došlo k odlivu občanů z Lysé nad Labem. Ti se ovšem z našeho města nestěhovali jen do 
městských bytů, které Lysá v Milovicích získala. Stovky si jich totiž koupilo v privatizaci byty na sídlišti Balonka ještě 
přede tím, než město získalo bytové domy v Mladé. V době, kdy město dokončilo rekonstrukci posledních bytů, se 
zároveň změnilo rozpočtového určení daní. Nově měl počet obyvatel obce mnohem větší váhu pro výpočet daňových 
příjmů Po úpravě rozpočtového určení daní je ztráta na daňových příjmech města při rozumném odhadu k dnešnímu dni 
cca 100 mil. Kč.
Město Lysá nad Labem již v 90 letech privatizovalo bytový fond v Lysé. S obdobným scénářem bylo počítáno i v 
Milovicích a v minulém volebním období byly zahájeny přípravy na jejich prodej. Z finanční bilance vyplývá, že bytové 
domy v Milovicích bude potřeba v nejbližších letech rekonstruovat. Za současné výše nájemného není téměř možné 
finance na opravy získat z tohoto výnosu. Nájemné v Milovicích činí 68,- Kč za 1m2. Tržní nájemné za 1m2 se v 
Milovicích pohybuje v rozmezí 150,-Kč až 220,- Kč za 1m2. Z tohoto vyplývá, že každý obyvatel Lysé nad Labem dotuje 
bydlení obyvatelům v nájemních „milovických“ bytech částkou cca 1500,-Kč/rok. Za rok se na rozdílu mezi výše 
uvedeným tržním a skutečným nájmem generuje ztráta ve výši cca 15 – 17 mil. Kč. Pokud by došlo ke zvýšení nájmu na 
částku 130,- Kč/m2 znamenalo by to navýšení téměř o 100 %. Při zdvojnásobení nájmu, kterého nebude jednoduché 
právně dosáhnout lze předpokládat, že budou nájemníci chtít větší komfort a služby. Proto nelze počítat s tím, že celé 
zvýšení nájmu se promítne ve výnosech. Část takto získaných prostředků bude třeba bezesporu využít na zvýšené 
výdaje na správu, údržbu atp.
Ne-li nejslavnější, tedy jeden z nejvýznamnějších developerů české historie, zakladatel mimo jiné pražského paláce 
Lucerna Vácslav Havel, dědeček pana prezidenta Václava Havla, se držel podnikatelské zásady, a vlastně zásady 
řádného hospodáře ověřené léty zkušeností, že roční nájemné v nemovitostech má odpovídat minimálně 4,5 % 
pořizovací ceny, aby bylo možné výstavbu realizovat a následně dům udržovat a s léty modernizovat či rekonstruovat. 
Pokud tedy nedojde k razantnímu zvýšení nájemného minimálně na částku cca 130 až 150 Kč za 1 m2, vychází lépe 
bytové domy prodat a z výnosu prodeje financovat obnovu infrastruktury ve městě Lysá nad Labem (a to včetně rozvoje 
bytového fondu), která bude sloužit všem občanům.
Prodej bytových jednotek a nebytových prostor by probíhal dle přiložených pravidel pro prodej bytových jednotek ve 
vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích. Obdobná pravidla byla schválena v Čelákovicích a prodej podle nich běží 
bez větších problémů.
Zpracoval:
Mgr. Jiří Havelka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích, jejichž způsob využití je byt 
nebo jiný nebytový prostor.

Stanovisko k návrhu:



Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


