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 Odbor rozvoje m sta – odd lení majetkové 1 
 
 
 Pro jednání zastupitelstva města dne 28. června 2017  
 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 
 P edkládá: Rada města Svitavy 
  
 
 
ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ S MAJETKEM M STA V ROCE 2016 (K 31. 12. 2016) 

1. ÚVOD 

1.1 Popis majetku m sta 
Majetek města je tvo en p edevším nemovitostmi, tj. budovami a pozemky. Jejich p esná specifikace je vedena 
v katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Svitavy.  
Ucelený p ehled majetku města ve finančním vyjád ení je veden v účetnictví, kde je kromě nemovitého majetku 
evidován také majetek movitý. Účetní hodnota jednotlivých skupin majetku ve výši Kč 2 431 939 905,66 vyplývá 
z níže uvedených p ehled . 
Účetní hodnota majetku vzrostla od r. 1994 o cca Kč 1,19 miliardy. Výměra pozemk  ve vlastnictví města je cca 510,1 
ha (celková rozloha města Svitavy činí 3.133 ha).  

1.2 Celková účetní hodnota majetku m sta Svitavy (v Kč) 
rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

nemovitý majetek 1 693 303 285,05 1 791 374 981,21 2 203 206 547,12 2 113 312 106,44

movitý majetek 111 361 679,93 114 523 819,57 157 248 064,08 154 597 246,75

nedokončený dlouhodobý hmotný maj. 123 778 727,41 162 856 180,42 47 685 379,20 44 728 830,26

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj. 72 450,00 400 620,00 375 000,00 675 100,00

celková hodnota DHM 1 928 516 142,39 2 069 155 601,20 2 408 514 990,40 2 313 313 283,45

1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

celková hodnota DNM 23 411 450,24 25 982 989,34 29 016 670,65 28 615 862,78

1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
cenné papíry 34 236 820,00 13 724 000,00 823 440,00 823 440,00

vloženo do organizací města 299 604 000,00 188 897 000,00 88 897 000,00 88 897 000,00

nesplacené půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00

dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

dlouhodobé pohledávky 958 470,00 692 804,27 434 485,00 276 319,43

celková hodnota DFM 334 799 290,00 203 327 804,27 90 168 925,00 90 010 759,43

Celková hodnota majetku města 2 286 726 882,63 2 298 466 394,81 2 527 700 586,05 2 431 939 905,66  
 
1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) 
NEMOVITÝ MAJETEK:
budovy a stavby 1 980 148 693,59
pozemky 133 163 412,85
CELKEM 2 113 312 106,44  
Na snížení hodnoty nemovitého majetku oproti roku 2015 u budov a staveb mělo podstatný vliv p edání budovy 
Fabriky St edisku kulturních služeb k hospoda ení (majetek svě ený k hospoda ení z izovací listinou). 
 
MOVITÝ MAJETEK:  
zahrnuje veškeré vnit ní vybavení budov, vozový park, výpočetní techniku atd. v účetní hodnotě 154 597 246,75 Kč. 
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1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 
částka zahrnuje programové vybavení (software), studie, záměry, plány atd. v účetní hodnotě 28 615 862,78 Kč. 

1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek 
vedený k 31. 12. 2016 v účetní hodnotě Kč 90 010 759,43: 
- cenné papíry (TOS Svitavy a. s.) v celkové nominální hodnotě Kč 823 440,00 
- majetek města v hodnotě Kč 88 897 000,00 vložený do společností založených městem, a to do: 

a) Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. – majetek sloužící k poskytování sociálních služeb 
b) SPORTES Svitavy s.r.o., jejíž majetek tvo í zejména krytý plavecký bazén, ledová plocha, areál koupaliště  
c) LIKO SVITAVY a. s., jehož majetek tvo í zejména pozemky a stavby, sloužící k jeho činnosti 
d) Vodárenská Svitavy s.r.o. – vklad 

- dlouhodobé poskytnuté zálohy (na karty CCS) v hodnotě Kč 14 000,00 
- dlouhodobé pohledávky v hodnotě Kč 276 319,43 

a) fond rozvoje bydlení – p jčky Kč 224 604,44 
b) fond rozvoje bydlení – úroky Kč 51 714,99 

 

2. EKONOMICKÁ VYUŽITELNOST MAJETKU M STA 

2.1 Pronájmy 
Pronájmy bytových a nebytových dom  v majetku města jsou realizovány v plném rozsahu, kromě volných kancelá í 
v objektu „U Mou enína“ na náměstí Míru 118/48. Pronájem pozemk  je realizován na základě žádostí jednotlivých 
zájemc . 

 

NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
vedený v účetnictví k 31. 12. 2016 v částce Kč 44 728 830,26 u jednotlivých odborů:

odbor životního prostředí 3 551 047,13
RRA - ekologická zátěž čistírna,
projektová dokumentace a stavební práce kanalizace ul. T. G. Masaryka,
projektové dokumentace - kontejnerová stání, kanalizace ul. Hybešova, zadržení povrchových 
vod, vodohospodářská opatření v k. ú. Svitavy-předměstí II. etapa,
dešťová kanalizace ul. Olomoucká

odbor rozvoje města 13 777 988,16
oddělení investiční 13 202 949,16
kabelové vedení 22 kV v průmyslové zóně Paprsek, úprava pozemní komunikace MŠ Majerové,
Svitavy město bez bariér (kino Vesmír), objekt náměstí Míru 35/75 (pobočka ČSOB), 
rozšíření objektu T. G. Masaryka 33A, úprava budovy TSMS na ulici Tovární, technická
infrastruktura průmyslová zóna, snížení energetické náročnosti školního stravování ZŠ TGM
oddělení bytové 568 868,00
projektové dokumentace - Antonína Slavíčka 725/50, Felberova 715/31
IPAK - oprava světlíku
oddělení majetkové 6 171,00
přípravné práce - zadržení povrchových vod ve vých.části města

odbor dopravy 8 657 765,60
projektové dokumentace chodník Lačnov I. etapa, přestupní terminál nádraží,
III. etapa mosty Svitavy, úprava veřejného prostranství kino Vesmír

odbor výstavby 2 106 125,30
projektové dokumentace - rozvoj města (tržnice Svitavy, VII. etapa regenerace panelového 
sídliště Svitavy - Lány, veřejná prostranství T. G. Masaryka, Kostelní náměstí atp.)

odbor školství a kultury 15 988 340,87
stavební práce - centrální tělocvična, rekonstrukce kina Vesmír

odbor kancelář starosty a tajemníka, oddělení informatiky 0,00

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 647 563,20
projektová dokumentace  a předfinancování projektu Šance
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Pronájmy - roční p íjem z pronajatého majetku města (v Kč) 
město Svitavy byty 16 938 430,25

ost. movité a nemovité věci 33 761 459,88
pozemky 1 193 951,60
Celkem 51 893 841,73  

Z toho pronájem ostatních movitých a nemovitých věcí (v Kč) 
soubor infrastrukturního majetku vodovodu 258 638,00
čistírna odpadních vod v Hradci nad Svitavou 27 987 851,00
ostatní 5 514 970,88
Celkem 33 761 459,88  

2.2 Prodeje 
V souladu se schválenými záměry dispozice s majetkem bylo v roce 2016 uzav eno 31 kupních smluv, z toho: 
11 KS - město Svitavy bylo kupujícím - celková kupní cena činí Kč 3 473 592,00   
20 KS - město Svitavy jako prodávající - celková prodejní cena činí Kč 5 912 810,00  

 

P ÍJEM Z PRODEJE V R. 2016 (v Kč):           
Příjem z KS a Sbs Pozemky Objekty Bytové domy Příjem celkem

6 225 769,98 0,00 1 199 791,60 7 425 561,58
Úroky 826 183,66 826 183,66
CELKEM 6 225 769,98 0,00 2 025 975,26 8 251 745,24

    

 

P ÍJEM Z PRODEJE BYTOVÝCH DOM  - dosud realizované prodeje (v Kč) 
Příjem v roce 2016  Předpoklad splátek v roce 2017 Předpoklad splátek v roce 2018

1 199 791,60 272 000,00 119 245,00  

 

3. DALŠÍ POSTUP EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ M STSKÉHO MAJETKU 

3.1.  Byty  
Město Svitavy má v majetku 537 byt  v bytových domech ve výhradním vlastnictví, z nichž témě  polovina je 
ve staré zástavbě a polovina byt  je v novostavbách (263 b.j. ve staré zástavbě, 274 b.j v novostavbách).   
Všechny byty jsou pronajaty, s regulovaným nájemným je pronajato 58 byt . U ostatních jsou uzav eny nájemní 
smlouvy se smluvním nájemným. Dále má město Svitavy ve vlastnictví 113 byt  v domě zvláštního určení (Felberova 
31).  
Ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy má město Svitavy 133 byt  (BD Svitavy, BD Dubina II. Pardubice). 
V současné době město Svitavy nep edpokládá prodej dalších byt . Finanční prost edky z prodeje byt  v minulých 
letech jsou postupně využívány na financování oprav a investic bytového a domovního fondu. V r. 2016 byla takto 
vynaložena částka ve výši 3 920 581,00 Kč na opravy a 394 236,00 Kč na investice. 
 
3.2.  Nebytové prostory 
Kromě bytového fondu má město Svitavy v majetku i nebytové prostory. Část jich je umístěna na náměstí Míru a jsou 
nájemci užívány k podnikání. Další nebytové prostory má v pronájmu nap . Seniorcentrum města Svitavy, s.r.o., 
Charita Svitavy, Oblastní spolek ČČK, Svaz postižených civilizačními chorobami, LIKO Svitavy a.s., SPORTES 
Svitavy s.r.o. 
Na údržbu nebytových prostor určených k podnikání, které jsou ve správě bytového oddělení, byla v roce 2016 
vynaložena částka 394 236,00 Kč na opravy a 454 698,00 Kč na investice. S prodejem objekt  s nebytovými prostory 
není v současné době uvažováno. 
Pro lepší ekonomickou využitelnost nebytových prostor bude nutné do prostor během nájmu či po jeho skončení 
investovat finanční prost edky za účelem snížení jejich energetické náročnosti a dále na provedení úprav 
u nebytových prostor, které nevyhovují současnému standardu (zlepšení poptávky k pronájmu). 
 
3.3.  Pozemky             
Další velkou skupinu nemovitého majetku města Svitavy tvo í pozemky, jejichž výměra činí cca 510 ha. Pozemky se 
dělí podle druhu a zp sobu využití.  
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Pozemky s účelem užívání vodní plocha (18,5 ha) jsou ve výp jčce místní organizace Českého rybá ského svazu.  
Lesní pozemky (149 ha) nejsou pronajímány, město Svitavy s nimi hospoda í v souladu s lesním plánem, je 
každoročně určen rozsah zalesňování pozemk , údržby porost  a množství vytěženého d eva. 
Orná p da (79 ha) je pronajata zemědělským družstv m k obhospoda ování. Další pozemky jsou pronajaty fyzickým 
osobám p evážně k zajištění sekání trávy (6 ha). Roční p íjem z pronájmu pozemk  činí cca 1,4 mil. Kč. 
Pro sportovní účely jsou užívány pozemky o výmě e cca 18 ha. 
Největší plochu tvo í pozemky, které jsou evidovány jako ostatní plocha (175 ha). Jedná se zejména o komunikace a 
ve ejnou zeleň. Údržbu těchto pozemk  zajišťuje pro město Svitavy společnost SPORTES Svitavy s.r.o. Náklady na 
jejich údržbu činí cca 24 mil. Kč ročně.  
Další postup p i zhodnocení či nabytí pozemk  do vlastnictví města Svitavy: 
Postupně probíhá narovnání majetkoprávních vztah  k pozemk m v p ípadech, kdy stav v katastru nemovitostí 
neodpovídá reálné skutečnosti (soukromé pozemky zasahují do ve ejných ploch a obráceně, aj.). 
Napomáhat p íslušným organizacím p i ešení majetkoprávních záležitostí s cílem urychlit výstavbu technické 
infrastruktury podporující rozvoj města (obchvat města, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce energetických 
vedení, protipovodňová opat ení). 
Využít v rámci legislativy možnosti p evodu pozemk  ze státních organizací na město Svitavy (rozvojové plochy pro 
bydlení, zeleň, ve ejná prostranství atd.). 
V souladu s územním plánem města Svitavy a investičními akcemi získávat pozemky pro realizaci vlastních záměr  
v území (nap . plochy Českých drah a.s. pro terminál ve ejné hromadné dopravy, pozemky pro rozší ení pr myslové 
zóny). 
 
4. ZÁV R 
Údaje uvedené v tomto materiálu stručně popisují rozsah majetku města Svitavy v účetních hodnotách, jeho 
ekonomické využití v roce 2016 (do 31. 12. 2016).  

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
p edloženou zprávu o hospoda ení s majetkem m sta v roce 2016 

Z: vedoucí odboru rozvoje m sta 
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