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I. ÚVOD 
 
 
 

Bydlení p edstavuje jednu ze základních podmínek zachování a rozvoje funkcí města a 
uspokojování pot eb jeho obyvatel. Město nese vedle státu hlavní tíhu zodpovědnosti za 
fungující systém bydlení. Zatímco stát vytvá í základní rámec právních nástrojů pro zajištění 
bydlení, město zajišťuje podmínky pro naplňování záměrů státu na místní úrovni. 
 
Oblast bydlení je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Mezi hlavní pat í demografické 
faktory, p edevším počet obyvatel města, p írůstek počtu domácností a jejich struktura, změny 
věkových skupin, nap íklad zvyšování podílu starších lidí prodlužováním věku, či d ívější 
osamostatňování mladých lidí. Dále pak samoz ejmě způsob zástavby, počet domů a bytů a 
jejich lokalizace, velikostní a vlastnická struktura, stav bytového fondu – velikost bytů, 
vybavenost, počet místností a další kvalitativní charakteristiky. Nezanedbatelným faktorem je 
také vývoj a změna životního stylu a změny v úrovni životního standardu. Dalším faktorem je 
samoz ejmě situace na trhu práce ve městě a blízkém okolí, která ovlivňuje nesoulad mezi 
možností získat bydlení a možností nalézt pracovní uplatnění. 
 

Dlouhodobým cílem města Svitavy je vytvo ení podmínek pro širokou nabídku kvalitního, 
finančně dostupného bydlení rozmanitých typů a vlastnických forem.  
P ípravou lokalit pro individuální výstavbu a vytvá ením podmínek pro novou výstavbu 
formou developerských projektů jsou městem velice dob e ešeny podmínky pro skupinu 
obyvatel, která má zájem se o své bydlení starat vlastními silami. 
V rámci privatizace město prodalo vminulých letech část svého bytového fondu do osobního 
vlastnictví, p ičemž byl vymezen rozsah a skladba bytového fondu, který si město 
ponechá.Stávající bytový fond město vhodně doplnilo rozsáhlou bytovou výstavbou, čímž 
bylo z velké míry vy ešeno i bydlení obyvatel města s nižšími p íjmy, kte í nejsou schopni si 
bydlení zajistit vlastními silami a prost edky.  
Skladba bytového fondu ve vlastnictví města je ešena tak, aby vedle ekonomické efektivity 
sledovala i sociální pot eby občanů města, proto byla výstavba zamě ena i na nabídku těch 
forem bydlení, které jsou určeny pro občany se ztíženým p ístupem na bytový trh (senio i, 
zdravotně postižení, nízko p íjmové skupiny obyvatel apod.).  
Bydlení další skupiny obyvatel města eší projekt na vybudování objektu centra sociálních 
služeb jako zázemí pro poskytování služeb nízkoprahového denního centra, noclehárny, 
azylového domu pro bezdomovce a centra sociálně rehabilitačních služeb. Jedná se o 
výstavbu objektu, za ízení a vybavení, které vytvo í podmínky pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb osobám postiženým sociálním vyloučením.  
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II. SPRÁVA DOM  A BYT  
VE VLASTNICTVÍ M STA SVITAVY 

 
 
 
A. Skladba bytového fondu 
 
 
K 31. 12. 2016 vlastnilo město Svitavy -537 bytů ve výhradním vlastnictví 
-133 bytů ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy              

(Bytové družstvo Svitavy, Bytové družstvo občanů 
Domov Svitavy, Bytové družstvo Dubina II. 
Pardubice) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Město Svitavy v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 15 ze dne 4. května 2016 prodalo  
bytovou jednotku č. 1962-7 v domě Dimitrovova 1962/29 ve Svitavách a tím se v roce  2016 
snížil celkový počet bytů ve výhradním vlastnictví města Svitavy na 537 bytů. 
 

1) byty ve staré zástavbě ………………………….……………..   263 bytů, z toho 
a) byty s regulovaným nájemným (tzv. staré nájemní smlouvy) …...     58 b. j.  
b) byty se smluvním nájemným (tzv. nové nájemní smlouvy) ……..     92 b. j. 
c) byty v domě zvláštního určení …………………………………...   113 b. j. 

      2)   byty v novostavbách ………………………………………….   407 bytů, z toho 
a) výhradní vlastník………………………………………………..…   274 b. j. 
b) spoluvlastnictví s byt. družstvy……………………………………   133 b. j.  

 
 
 
 
 

263

274

133

Počet bytů v majetku města Svitavy

yty ve staré zástav ě

yty v ovostav á h ve 
výluč é  vlast i tví 

ěsta 

yty v ovostav á h ve 
spoluvlast i tví s 

ytový  družstve
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B. Výstavba byt  
 
 

Stručná rekapitulace 
 
Pro individuální, obecní i družstevní výstavbu bylo v minulých letech v souladu s územním 
plánem pro bydlení vyčleněno území v jihozápadní části města, kde vznikla nová městská část 
„Na Vějí i“.  
 
Výstavba domů organizovaná městem byla zpočátku financována ze t í zdrojů, kterými byly 
státní dotace, hypoteční úvěr města a finanční vklad budoucího nájemce. 
 
- r. 1996: 14 b. j. v domě na ulici Antonína Slavíčka 50  
- r. 1998: 93 b. j. v domě na ulici Větrná 4, 6, 8, 10, 12, 14 
- r. 2000: 56 b. j. na domě Na Vějí i 2, 4, 6, 8  

10 b. j. na ulici Jana Wericha 1-9 a Vladimíra Holana 2-10 (tzv. holandské domky) 
V p ípadě této výstavby realizované v r. 2000 skládali nájemci p íspěvek na výstavbu s tím, 
že nájemné bude činit po dobu 20 let polovinu, resp. dvě t etiny věcně usměrňovaného 
nájemného užívaného pro novostavby. Po uplynutí této doby budou byty stávajícím 
nájemcům p evedeny do osobního vlastnictví. 

 
Za účelem další výstavby se město sdružilo s bytovými družstvy (Bytové družstvo Svitavy, 
Bytové družstvo občanů Domov Svitavy, Bytové družstvo Dubina II. Pardubice). Město se 
výstavby účastnilo poskytnutím státní dotace, p ípadně zajištěním hypotečního úvěru a bytové 
družstvo finančním vkladem, jež byl tvo en členskými vklady budoucích nájemců. Takto 
postavené byty jsou po dobu 20 let společným majetkem města a bytového družstva a po 
uplynutí této doby budou stávajícím nájemcům p evedeny do osobního vlastnictví. 
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- r. 1999: 10 bytů na ulici Jana Wericha 2 - městská vila č. 1 (sdružení s BD občanů Domov 
Svitavy) 

- r. 2001: 42 b. j. na ulici Na Vějí i 10, 12, 14 (sdružení s BD Svitavy) 
- r. 2002: 28 b. j. na ulici Na Vějí i 16, 18 (sdružení s BD Svitavy) 
- r. 2003: 10 b. j. na ulici Jana Wericha 6 - městská vila č. 2 (sdružení s BD Svitavy) 

             10 b. j. na ulici Jaroslava Ježka 2a - městská vila č. 3 (sdružení s BD Svitavy) 
- r. 2004: 33 b. j. na ulici Větrná 16, 18 a 20 (sdružení s BD Dubina II. Pardubice) 

 
Pro další výstavbu bylo využito dotačního titulu pro p íjmově vymezené osoby, kdy p íspěvek 
na jednu byt. jednotku činil 630 tis. Kč. Tyto byty jsou trvale určeny k nájemnímu bydlení. 
 
- r. 2005: 18 b. j. na ulici Větrná 22  
- r. 2006: 26 b. j. na ulici Větrná 24  
- r. 2007: 25 b. j. na ulici Na Vějí i 1 

      32 b. j. na ulici V Zahrádkách 2 (rekonstrukce) 
 
V r. 2013 bylo zkolaudováno a p edáno do užívání 6 bytových jednotek v domě Milady 
Horákové 52.Tyto byly zrekonstruovány za pomoci dotačního titulu podpora výstavby 
podporovaných bytů. Jmenované byty jsou ve vlastnictví Seniorcentra města Svitavy a na 
základě obstaravatelské smlouvy byly p edány do správy bytovému oddělení. 
 
 

 
 
 

Výhled 
 
Město Svitavy neplánuje v nejbližším období zahájení nové bytové výstavby, a to s ohledem 
na dva aspekty. Jedním z nich je investice, kterou bude v nejbližším období cca 5-10 let 
vyžadovat postupná rekonstrukce vlastního bytového fondu (viz. odstavec Opravy a údržba).  
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Současně je městem plánována rekonstrukce části objektu stávajícího Domova na rozcestí na 
ulici T. G. Masaryka, kde vzniknou nájemní, tzv. startovací byty pro mladé a začínající 
rodiny. 
Druhým aspektem je fakt, že bytová výstavba ve městě bude v nejbližším období ešena ve 
spolupráci města s developerskýmifirmami. Práce na několika developerských projektech již 
byly zahájeny a nacházejí se ve fázi od zpracování projektové dokumentace až po fázi 
zahájené výstavby. Takto vznikne cca 100 b.j. v tzv. Rezidenci Tabačka na ulici Riegrova.Zde 
by měla být dle informací investora 1/3 bytů nájemních. Částečnou demolicí a následně 
celkovou rekonstrukcí tovární budovy TOS Svitavy a. s. na ulici íční vznikne dalších cca 40 
bytových jednotek se záměrem výstavby dalších bytů v celkovém počtu až 77 b.j.. Současně 
bude v této lokalitě vybudována nová ubytovna pro sociálně slabé spoluobčany o kapacitě 25 
- 30 lůžek. Kromě těchto větších projektů jsou p ipravena území pro několik menších 
investorů, na kterých budou vystavěny bytové domy o velikostido 12 bytových jednotek.  
 
 
 
C. Hospoda ení s byty 
 
 

Nájemní vztahy podle nového občanského zákoníku (dále jen NOZ)– 
- výtah zásadních zm n 

 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpisů (NOZ) p inesl mnoho 
změn i do institutu nájmu bytu.  
Nový občanský zákoník uvádí p esnou definici bytu, kdy se bytem rozumí místnost nebo 
soubor místností, které jsou částí domu, tvo í obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu 
bydlení. Ujednají-li si však pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než 
obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.  
Nájemní vztah pak vzniká uzav ením nájemní smlouvy, která vyžaduje písemnou formu. 
Pronajímatel však nemá právo namítnout neplatnost smlouvy, pokud by písemná forma 
dodržena nebyla.  
Nájem bytu může zaniknout jedním z následujících důvodů: uplynutím doby, na kterou byl 
sjednán, odstoupením od nájemní smlouvy nebo výpovědí nájemní smlouvy. Výpověď 
nájemní smlouvy je možností kterékoliv ze stran ukončit nájemní smlouvu okamžitě, pokud 
druhá strana porušuje své povinnosti tak závažně, že působí druhé straně újmu. Mezi 
nejčastější výpovědní důvod s okamžitou platností pat í nezaplacení nájemného a nákladů na 
služby za dobu alespoň t í měsíců.  
Nový občanský zákoník také p inesl zásadní změnu do oblasti chovu domácích zví at 
v pronajatých bytech, kdy nyní výslovně povoluje nájemci mít a chovat v bytě zví ata. Toto 
právo nelze vyloučit ani nijak omezit v nájemní smlouvě. Současně občanský zákoník nijak 
nespecifikuje, jaká zví ata se mohou v bytech chovat, platí ale pravidlo, že chov zví at nesmí 
způsobit ostatním obyvatelům v domě nep imě ené obtíže.   
Dále považujeme za důležité se zmínit o prohlídce bytu prováděné pronajímatelem bytu. NOZ 
toto právo pronajímateli zaručuje, ale pouze za splnění určitých podmínek. Pronajímatel může 
vstoupit do pronajímaného bytu pouze a za p edpokladu, že toto nájemci p edem a 
v p imě ené době oznámí. Takový vstup do bytu může pronajímatel učinit pouze za účelem 
údržby či provedení nezbytné opravy věci. P edchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné 
zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. V době t í měsíců p ed skončením nájmu je 
nájemce bytu povinen umožnit prohlídku bytu novému zájemci o nájem, p ičemž 
pronajímatel je povinen návštěvu v p imě ené lhůtě stávajícímu nájemci oznámit.   
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ízení o nájmu byt  v majetku m sta Svitavy 

 
Město Svitavy se p i poskytování nájmu uvolněných bytů ídí směrnicí rady města č. 4/2002 o 
hospoda ení s byty ve vlastnictví města Svitavy. Ze směrnice je vyjmuto obsazování 
služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení. Doporučení na 
konkrétní obsazení těchto bytů v p ípadě jejich uvolnění vydává odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Svitavy. 
 
Obsazování uvolněných bytů ve smyslu uvedené směrnice se provádí těmito způsoby: 
- podle bytových po adníků (byty ze starší výstavby, na které jsou vedeny seznamy 

žadatelů) 
- na základě výběrového ízení (byty v novostavbách po ízených s použitím ve ejných 

prost edků vystavěné po r. 1993, na které nejsou vedeny seznamy žadatelů) 
- na základě rozhodnutí rady města (byty poskytované mimo po adník obvykle z ve ejného 

zájmu) 
 
V roce 2016 poskytlo město Svitavy celkem 8 bytů osobám čekajícím na byt v bytovém 
po adníku. Jedná se o osoby, které nejsou schopny zajistit si bydlení vlastními silami, ať už 
z finančních nebo sociálních důvodů.  

 
Obsazování uvolňovaných bytů z nové bytové výstavby se ve smyslu výše uvedené směrnice 
provádí výběrovým ízením. Bytová komise p i výběrovém ízení prově í splnění podmínek 
jednotlivých účastníků pro účast ve výběrovém ízení a následně posoudí naléhavost jejich 
pot eby ešení dosavadního způsobu bydlení. O uzav ení nájemní smlouvy s vybraným 
žadatelem rozhoduje rada města. V roce 2016 bylo tímto způsobem znovu obsazeno celkem 
12 uvolněných bytů.  
 
Na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy bylo 
uzav eno12smluv na byty v domě zvláštního určení s pečovatelskou službou na ulici 
Felberova 31 ve Svitavách. 
 
V roce 2016 byla uzav ena jedna smlouva na byt mimo bytový po adník, a to s trenérem 
basketbalu, panem Stanislavem Petrem, který však v souvislosti s ukončením trenérské 
činnosti ve Svitavách byt po prvním měsíci nájmu vrátil zpět k dispozici městu. 
 
Dále bylo uzav eno 88 dodatků k nájemním smlouvám, a to jednak ve věci prodloužení 
sjednané doby nájmu bytu, dále pak v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
který obsahuje zásadní změny mimo jiné i v pojetí nájmu bytu.Ustanovení stávajících 
nájemních smluv uzav ených podle starého občanského zákoníku mezi městem Svitavy jako 
pronajímatelem a nájemci bytů v majetku města Svitavytak bylo nutné formou dodatků 
doplnit p íp. nahradit novým zněním, které je nyní v souladu s NOZ. 
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Rekapitulace žádostí o byt v roce 2016 
 

Počet žádostí 
Typ seznamu žadatel  

b žný seznam 
žadatel  

seznam žadatel  o 
bytovou náhradu 

stav k 1. 1. 2016 204 4 
p ijaté 34 0  
vy azené 19 2 
vy ízené 8 0 
stav k 31. 12. 2016 211 2 
 
 
Z výše uvedeného p ehledu plyne, že v průběhu roku 2016 bylo p ijato celkem 34 nových 
žádostí. Celkem 8 žádostí bylo vy ízeno poskytnutím nájmu bytu. Z evidence vy adila bytová 
komise nebo rada města celkem 19 žádostí z důvodu nereagování na prověrku k ově ení, 
p ípadně doplnění stávajících informací v žádostech anebo z důvodu zajištění bytu jiným 
způsobem. Zaznamenali jsme tímto meziroční zvýšení  počtu žádostí celkem o 7 žádostí.  
V seznamu žádostí o poskytnutí náhradního bytu došlo v roce 2016 ke snížení počtu o 2 
žádosti v důsledku úmrtí žadatele na zbývající počet 2 žadatelů. Nebyly p ijaty žádné nové 
žádosti, patrně z důvodu rozhodování soudu o povinnosti byt vyklidit bez bytové náhrady ve 
smyslu NOZ. 
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D. Nájemné a služby spojené s užíváním bytu 
 
 

Nájemné - byty ve staré zástavb  
 

byty s regulovaným nájemným 
Na 58 bytových jednotek ze staré bytové zástavby jsou uzav eny nájemní smlouvy, u kterých 
bylo do 31. 12. 2010 uplatňováno regulované nájemné ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. 
Zákon umožňoval dočasně a pouze limitovaně (podle koeficientů, které ministerstvo 
každoročně vyhlašovalo) ze strany pronajímatele zasáhnout do nájemního vztahu a 
jednostranně bez souhlasu nájemce nájemné navýšit. Poslední navýšení ceny nájemného 
s účinností od 1. 1. 2010 bylo provedeno o cca 50 %. Pro nájemce to znamenalo výrazné 
navýšení ceny, a to z 34,38 Kč na 51,95 Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
V průběhu roku 2016 bylo ze staré zástavby nově obsazeno 8 bytů. Tyto uvolňované a 
následně znovu obsazované byty p echázejí z režimu regulovaného nájemného do režimu 
bytů se smluvním (sjednaným) nájemným. Uzav enými dodatky ke stávajícím nájemním 
smlouvám je zajištěno zvyšování ceny nájemného o míru inflace vždy k 1. červenci běžného 
roku. 

 
byty se sjednaným nájemným 
Ve všech nově obsazovaných bytech se již sjednává cena nájemného dohodou.  Aktuální 
sazba nájemného v nově p idělovaných bytech ve staré zástavbě činí 55,49 Kč/m2/měsíc 
s meziročním nárůstem o míru inflace vždy k 1. červenci běžného roku.  
 
byty v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou na adrese Felberova 31  
ve Svitavách) 
Město Svitavy je vlastníkem domu zvláštního určení s pečovatelskou službou na adrese 
Felberova 31 ve Svitavách s celkem 113 byty. Na byty zvláštního určení se zákon o 
jednostranném zvyšování nájemného nevztahoval. Součástí nájemních smluv je ujednání o 
možnosti valorizovat nájemné o míru inflace vždy k 1. červenci běžného roku. Navýšení ceny 
nájemného v domě s pečovatelskou službou Felberova 715/31 ve Svitavách  bylo p edmětem 
jednání rady města dne 22. b ezna 2016. Výsledkem je aktuální sazba ve výši 39,57 Kč/m2 
podlahové plochy bytu uplatňovaná s účinností od 1.7.2016. 
 

Nájemné - byty v novostavbách 
 

a) pro účely výpočtu nájemného považujeme za novostavbu dům, jehož výstavba nebo 
dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jehož financování byla poskytnuta státní 
dotace. Záleží právě na podmínkách konkrétního dotačního titulu, jaké nájemné je nastaveno 
a na jakou dobu. Ve většině p ípadů se město Svitavy zavázalo nep esáhnout p i prvním 
obsazení výši tzv. nákladového nájemného (stanoví se jako 4 % z po izovací ceny bytu). 
Sazba nájemného se pohybuje v rozmezí od 34,39 Kč do 51,65 Kč/m2 podlahové plochy bytu.  
 
b) u bytů postavených ve sdružení s bytovými družstvy byla správa domů a bytů, tedy i 
rozhodování o výši nájemného, svě ena na základě smluv o sdružení jednotlivým družstvům. 
I v těchto p ípadech musí být dodrženy podmínky dotačních titulů, využitých p i výstavbě 
konkrétních domů.  
 
Celková výše p íjmu z nájemného činila za rok 2016 celkem 15.109.903,25 Kč. 
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P ehled vývoje p íjmů z nájemného ve sledovaném období vypovídá jednak o jeho růstu ve 
smyslu zákonného navyšování v období let 2007 – 2010 a současně o jeho poklesu vlivem 
prodeje bytů do osobního vlastnictví. Pokles počtu bytů v tomto období činí 216 bytů. 
V posledních letech je počet bytů témě  stabilní, zaznamenáváme však mírný vzestup p íjmů 
z nájemného, které je navyšováno dle smluvních ujednání. 
 

 
 

E. Pohledávky po splatnosti na nájemném a službách 
 
 

Výše pohledávek po splatnosti na nájemném z byt  a službách  
 
K 31. 12. 2016 evidovalo město Svitavy pohledávky po splatnosti (dále jen „dluhy“) na 
nájemném, službách z bytů a p íslušenství dluhu (úroky a poplatky z prodlení) v celkové výši 
8 672 344,66 Kč. Následně byly v měsících lednu a únoru 2017 na bankovní účet města 
p ipsány ádně uhrazené platby nájemného a služeb ještě za měsíce listopad a prosinec 2016 
v celkové výši 370 269,00 Kč  od 87 plátců (platby prost ednictvím SIPO).  Skutečná výše 
dluhu na nájemném, službách a p íslušenství tedy k 31. 12. 2016 činila 8 302 078,66 Kč. 
Celkově evidovaná částka na p íslušenství ke dni 31. 12. 2016 činila 4 964 662,64 Kč, 
p ičemž jen v roce 2016 bylo na p íslušenství p edepsáno 2 128 917,82 Kč.  
Každoročně po provedeném vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu za 
p edchozí kalendá ní rok provádí bytové oddělení zápočty p eplatků oproti dluhům ve smyslu 
§ 1982 a násl. NOZ. V loňském roce byla započtena částka ve výši 256 578,00 Kč u 59 
dlužníků. 
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Z porovnání celkové výše dluhu (jistina a p íslušenství) několika posledních let je z ejmé, že 
má vzestupnou tendenci, což může být do jisté míry způsobeno zhoršující se sociální situací 
některých nájemců a rostoucími náklady na služby spojené s užíváním bytů.  
V průběhu roku vždy vznikají nové dluhy, u nichž je nejvyšší úspěšnost ve vymáhání cca do 2 
let od jejich vzniku. Bohužel lze konstatovat, že některé dluhy na jistině se stávají 
nedobytnými ihned p i svém vzniku a ani okamžitě podniknuté kroky ve vymáhání nevedou 
k jejich úhradě, s čímž souvisí i vznik dluhů na p íslušenství, které meziročně stále rostou.  
 
Pro lepší p ehled o průběhu nárůstu nebo poklesu dluhů jsou údaje doplněny i o stav dluhů 
ke dni 12. 5. 2017včetně těch za rok 2017.  
 
 
 
F. Opravy a údržba 
 
 
Bytový fond p edstavuje značné majetkové hodnoty každého vlastníka.  Vlastnictví bytového 
fondu p ináší každému vlastníkovi nejen práva, ale také povinnosti. Jednou ze základních 
povinností je důsledná péče o tento majetek a zabezpečení bezporuchového provozu,což 
znamená ádné provádění údržby, oprav, servisní činnosti technických za ízení, dodávek 
médií pro zajišťování služeb atd. Výkon dob e prováděné správy bytového fondu tak 
p edstavuje celou adu vztahů mezi městem a dodavateli prací, služeb a energií.   
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P edpokladem operativního p ehledu o majetku a kvalitního výkonu správy každého domu je 
p edevším jeho ádná evidence – pasportizace (technickoekonomická dokumentace 
skutečného stavu) vedená bytovým oddělením. Ta slouží ke sledování aktuálního stavebně 
technického stavu jak domu jako celku, tak i jednotlivých bytů a nebytových prostor. Údaje 
v jednotlivých pasportech jsou průběžně doplňovány o aktuální údaje. Na základě pasportů 
jsou sestavovány p ehledy pot eb či nutnosti oprav a údržby a sestavovány st edně a 
dlouhodobé plány investic a oprav.  
 
Významnou součástí správy a provozu bytových domů, kterou město zajišťuje, je provádění 
pravidelné údržby, která významně zpomaluje opot ebení domu a zabezpečuje 
provozuschopný stav a bezpečný provoz domu po celou dobu jeho životnosti.  
Z plánované údržby je bytovým oddělením zajišťována periodická údržba, která zahrnuje 
preventivní prohlídky (požární preventivní prohlídky, kontroly a revize elektroinstalací 
společných prostor, hromosvodů, komínů, televizních a rozhlasových antén, osobních výtahů, 
plynovodů bytových i nebytových prostorů, požárních vodovodů a hydrantů, hasicích 
p ístrojů) a preventivní údržba.  
Důležité jsou také neplánované mimo ádné prohlídky, které jsou prováděny jednak na základě 
požadavků nájemců jednotlivých bytů a jednak v p ípadech, které mohou způsobit změnu 
stavu bytového fondu (jedná se zejména o následky působení nejrůznějších p írodních živlů 
jako vich ice, krupobití, sníh, rampouchy apod.).   
Pravidelně je kontrolován také způsob užívání bytů a společných prostor domů, a to 
p edevším u „problémových nájemců“. Jedná se nap . o objekty Hlavní 168, Hlavní 17, 
Svitavská 42, 44, 46, Kapitána Jaroše 12, a další, celkem se jedná cca o 20 bytových jednotek. 
Za neplánovanou údržbu je považováno zejména odstraňování náhle vzniklých závad 
drobnějšího významu a samoz ejmě také havárie, jejichž odstranění má p ednost p ed 
veškerou ostatní údržbou, včetně plánovaných úkolů.  
 
Pro zajištění ádného provozu, i ádného poskytování služeb spojených s užíváním bytů musí 
být provádění údržby bytového fondu komplexní. Správa a údržba bytového fondu v sobě 
zahrnuje p edevším: 
- zjišťování pot eb oprav a údržby podle průběžně sledovaného stavu jednotlivých objektů i 

jejich jednotlivých konstrukčních prvků 
- sumarizaci pot eb a sestavování plánu oprav a údržby  
- organizaci p ípravy a realizaci údržby a oprav 
- včasné informování nájemců o nutnosti zp ístupnění bytů za účelem provádění údržby 

v jednotlivých bytech 
- kontrolu rozsahu a kvality provedených prací, odstraňování p ípadných vad a nedodělků, 

sledování průběhu záručních lhůt 
- provádění odsouhlasení faktur za provedené objednané práce 
- vedení evidence o údržbě a opravách všeho druhu podle odsouhlasených faktur, p enášení 

pot ebných údajů do pasportů domů a bytů 
- sledování rozsahu provedené údržby v objemových i finančních ukazatelích, sledování 

efektivnosti vynakládaných finančních prost edků 
 
Celkovou kontrolou bytových domů i jednotlivých bytův majetku města, která proběhla 
v průběhu roku 2016 bylo zjištěno, že v časovém horizontu 5-10 let bude nutno do bytového 
fondu investovat nemalé finanční prost edky.  
Město vlastní 59 bytových domů, z nichž 27 je v dobrém technickém stavu a stačí provádět 
pouze běžné opravy a údržbu. Naproti tomu stojí 32 domů, které si vyžádají v nejbližším 



 16 

období celkovou rekonstrukci společných částí domu (st echa, rozvody instalací, výměna 
otvorových prvků, zateplení obvodového pláště,…). 
Rovněž do samotných bytových jednotek je a nadále bude nutno investovat nemalé finanční 
částky, neboť z celkového počtu 537 bytů v majetku města je pouze 387 bytů v tzv. nové 
výstavbě (byty p edané do užívání po r. 1996). U těchto bytů je prováděna pouze běžná 
údržba, která se pohybuje ve výši cca 53 tis. Kč/rok/byt. V tzv. staré zástavbě vlastní město 
150 bytů, z nichž 38 b.j. je po celkové rekonstrukci, zatímco 112 b.j.  bude v nejbližším 
období tuto rekonstrukci vyžadovat. K celkové rekonstrukci bytu p istupuje bytové oddělení 
po jeho uvolnění stávajícím nájemcem. Po zhodnocení stavu jednotlivých konstrukcí 
odbornými firmami je provedena rekonstrukce bytu v rozsahu – rekonstrukce vodo a 
elektroinstalace, rekonstrukce koupelny a kuchyně (výměna obkladů a za izovacích 
p edmětů), výměna podlahových krytin, výmalba bytu, provedení nátěrů, pop . výměna 
otvorových prvků. Ze zkušenosti s dosud zrekonstruovanými byty víme, že cena rekonstrukce 
jednoho bytu se dle jejího rozsahu pohybuje ve výši cca 330 tis. Kč. 
 
Celkové náklady na běžné opravy a investice do bytového a domovního fondu dosáhly v roce 
2016 celkem částky 3 920 581,00 Kč (opravy) a 394236,00 Kč (investice). U nebytových 
prostor tato částka dosáhla výše 394 236,00 Kč (opravy) a 454 698,00 Kč (investice).  
Zaznamenáno bylo cca 840požadavků na provedení drobných a st edních oprav, což 
p edstavuje v souhrnu cca 630 faktur. Všechny tyto opravy pop . výměny za izovacích 
p edmětů a dalšího vybavení a za ízení v bytech nájemců, ale i opravy ve společných 
prostorách domů v majetku nebo ve správě města, jsou v pasportech domů a bytů kompletně 
evidovány.  
 
 
 
 
 
Z významnějších oprav provedených v roce 2016 můžeme jmenovat nap . 
- nátěr d evěného obložení fasády domů Jana Wericha 1, 3, 5, 7, 9 
- zateplení stropu 1. podzemního podl. domu Na Vějí i 10 
- opravu/výměnu ventilů na stoupacích potrubích domu Větrná 12 
- opravu a se ízení stanice mě ení a regulace vytápění a opravu telefonní úst edny DPS 

Felberova 31 
- opravu odvodňovacího kanálku p ed domem a opravu omítek a soklůDPS Felberova 31 
- stavební a malí ské práce v nebytových prostorách včetně výmalby společných částí 

domu(sekce D a E) domu DPS Felberova 31 
- opravu vodoinstalace a kanalizace domu na ulici Kapitána Jaroše 12 
- vodoinstalační a topená ské práce v bytě č. 1 na ulici Větrná 4 a bytě č. 6 na ulici      

Větrná 10 
- vodoinstalační a malí ské práce a výměnu za izovacích p edmětů v bytě č. 17 na ulici 

Větrná 10 
- celkovou opravu bytu č. 4 v domě na ulici Alešova 5 - podlahá ské, zednické a 

obkladačské, elektromontážní, malí ské, vodoinstalační a topená ské práce 
- elektromontážní práce v bytechč. 5 na ulici Alešova 7 a č. 7 na ulici Alešova 9  
- výměnu plynových kotlů etážového topení v bytech č. 1 v domě náměstí Míru 23 a č. 5 

Alešova 9  
- zednické, elektromontážní, vodoinstalační, topená ské, podlahá ské a malí ské práce a 

dodávku a montáž za izovacích p edmětů bytu č. 3 na ulici Nerudova 8 
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- stavební, topená ské, vodoinstalační, elektromontážní, podlahá ské a malí ské práce p i 
celkové opravě bytu č. 1 na náměstí Míru 23 

- vodoinstalační práce p i opravě kanalizace pro byty a nebytové prostory domu na náměstí 
Míru 23 

- výmalbu společných částí domu s nebytovými prostory na náměstí Míru 48 
- výmalbu ochozu kavárny a opravu vzduchotechnických za ízení objektu Dvo ákova 5 
- dodávku a montáž st ešního světlíku v domě na náměstí Míru 74 
- zhotovení d evěného p íst ešku na auta v domě na náměstí Míru 74 
- odhlučnění stěn, úpravu stropu sádrokartonovým podhledem, elektromontážní a malí ské 

práce v bytě č. 2  na náměstí Míru 74 
- dodávku a montáž oken v bytě č. 1 a opravu vnější omítky  štítu ve dvo e domu na ulici   

T. G. Masaryka 4 
- dokončovací a kompletační práce p i opravě bytů 1, 2 a 3 v domě Hlavní 168 
- zhotovení vjezdové dvouk ídlé brány v domě  Purkyňova 20 
- opravu a výměnu neprůchodných odpadů včetně tlakového pročištění a následných 

zednických oprav v domě Alešova 5  
- celkovou opravu kanalizace, demontáž a montáž osvětlení suterénu, demolici kolen ve 

dvo e a zhotovení sklepních kójí domu na náměstí Míru 75 
- zajištění zpracování projektové dokumentace snížení energetické náročnosti domu na ulici 

Antonína Slavíčka 50 
- zajištění zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby domu 

Felberova 31 
 
Na základě 265 požadavků vznesených zástupci, p ípadně členy společenství vlastníků 
bytových jednotek byly dále zajištěny menší a st ední opravy v domech, v nichž na základě 
mandátních nebo p íkazních smluv vykonáváme správu, a to zejména malby a nátěry, 
klempí ské, sklená ské, instalatérské a zámečnické práce, opravy vodovodních p íp. 
kanalizačních p ípojek, plynoinstalací, elektroinstalací apod. 
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III. SPRÁVA DOM  VE VLASTNICTVÍ 
OBČAN  –  

- společenství vlastník  jednotek (SVJ) 
 
 
 
Město Svitavy v rámci privatizace bytového fondu prodalo v minulých letech část svého 
bytového fondustávajícím nájemcům bytů, p ípadně i jiným zájemcům, pokud nebyl o koupi 
bytu ze strany nájemce zájem. Dle zákonač. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ve znění 
pozdějších p edpisů v těchto domech vznikla společenství vlastníků jednotek, právnické 
osoby zapisované do zvláštního rejst íku společenství vlastníků jednotek. Zákon č. 72/1994 
Sb. o vlastnictví bytů byl ke dni31. 12. 2013 zrušen a s účinností od 1. 1. 2014 jsou p íslušná 
ustanovení zakotvena v zákoně č. 89/2012 Sb. 
 
Město Svitavy mělo k 31. 12. 2016 uzav eno 66 mandátních smluv a 12 p íkazních smluv 
(celkem 1.393 bytových jednotek) k vykonávání správy v bytových domech, ve kterých 
společenství vlastníků jednotek vzniklo.  
 
Významnou změnou týkající se všech společenství vlastníků ve správě města (společenství 
vzniklá za účinnostizákona č. 72/1994 Sb.), byla povinnost nejpozději do 31. 12. 2016 
p izpůsobit znění stávajících stanov společenství platné legislativě. Pracovníky bytového 
oddělení byl ve spolupráci s právníkem v průběhu roku 2015 zpracován návrh nových stanov. 
Schválení nových stanov bylo p edmětem programu jednotlivých zasedání shromáždění 
vlastníků jednotek konaných v první polovině roku 2016. Poté byly schválené stanovy 
odeslány k založení do rejst íku společenství vlastníků jednotek, který je veden Krajským 
soudem v Hradci Králové.     
 
Celková výše p íjmu ze správy SVJ činila za rok 2016 celkem 1 539 816,00 Kč. 
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IV. PODPORA ZLEPŠENÍ ÚROVN  
BYDLENÍ OBČAN  M STA - 

FOND ROZVOJE BYDLENÍ M STA (FRB) 
 
 
 
Město Svitavy má od roku 1996 z ízen fond rozvoje bydlení (dále jen „fond“), který slouží 
k poskytování zápůjček na opravy obytných budov nacházejících se na území města Svitavy. 
Z fondu se kromě zápůjček poskytovaných vlastníkům obytných budov na území města též 
financují městským rozpočtem stanovené opravy bytového fondu města Svitavy. 
Pravidla pro poskytování zápůjček jsou aktuálně upravena směrnicí zastupitelstva města        
č. 7/2014.  
V roce 2016 zažádali o poskytnutí zápůjčky na výměnu inženýrských sítí k domu dva 
vlastníci obytných budov na území města Svitavy, a to v celkovém objemu 124313,00 Kč.    
 
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2016 činil 4 113990,89 Kč. 
 
 

 
 
 
 
 
 

V. ZÁV R 
 
 
 



 20 

Závěrem lze konstatovat, že v současné době jsou vzhledem k velkým investicím města do 
bytové výstavby, které byly realizovány v minulých letech, investicím do technické 
infrastruktury, p ípravou lokalit pro individuální výstavbu v souladu s územně plánovací 
dokumentací města a vytvá ením podmínek pro novou výstavbu formou developerských 
projektů, velice dob e ešeny podmínky pro skupinu obyvatel, která má zájem se o své 
bydlení starat, a to jak individuálně, tak formou nájemního bydlení.  
Výstavbou bytových jednotek s využitím dotačního titulu pro p íjmově vymezené skupiny 
obyvatel město z velké míry vy ešilo i skupinu obyvatel našeho města s nižšími p íjmy.  
Revitalizací panelových domů, postupnou regenerací sídlišť a soustavnou péčí o bytový fond 
ve vlastnictví města se rok od roku zlepšuje úroveň i v této oblasti bydlení.    
Zbývá do ešit bydlení další skupiny obyvatel města, kterou zůstávají občané, kte í svými 
p íjmy nedosáhnou ani na nájem městského bytu nebo z důvodu svých nízkých p íjmů o tento 
nájem bytu p ijdou a hrozí jim z tohoto důvodu sociální vyloučení. Tento problém eší projekt 
na vybudování objektu centra sociálních služeb jako zázemí pro poskytování služeb 
nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylového domu pro bezdomovce a centra 
sociálně rehabilitačních služeb.  
 
 
 
 
Ve Svitavách, b ezen 2017 
Vypracovali: Ing. A. Tomášková, E. Maivaldová, D. Kotková, A. Vaculíková, J. Kopecký, 
bytové oddělení odboru rozvoje města MěÚ Svitavy 
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