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Důvodová zpráva 
V souladu s koncepcí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2014 – 2018 předkládá odbor 

majetkový zprávu s vyhodnocenými daty koncepce bydlení za období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014.  

 

1. Struktura domovního a bytového fondu – stav k 31. 12. 2014 

 

Tabulka č. 1: Přehled počtu vlastněných bytových a nebytových prostor, garáží a ateliérů 

MAJETEK SMO MOb MOaP 

B
Y

T
Y

 

N
P

 

G
A

R
Á

Ž
E

 

A
T

E
L

IÉ
R

Y
 

Celkem ve výlučném vlastnictví SMO, MOb MOaP 1271 110 13 1 

Celkem ve výlučném vlastnictví SMO, MOb MOaP   
s jiným využitím *) 1 18 8 0 

Celkem ve společném vlastnictví (SVJ, podílově) 321 209 3 3 

Součet majetku k 31. 12. 2014 1593 337 24 4 

*) jiné využití: Božkova 40 - ubytovna, Sadová – dětský ráj, Varenská – stánek apod., podrobný 

přehled tohoto majetku je uveden v příloze č. 2 

 

1.1. Domovní a bytový fond – bytové spoluvlastnictví (SVJ), podílové spoluvlastnictví MOb 

MOaP 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz byl ke dni 31. 12. 2014 ve 155 domech spoluvlastníkem 

bytových a nebytových jednotek. Podrobný přehled tohoto majetku tvoří přílohu č. 1 tohoto 

materiálu.  

Roční náklady na správu jednotek, bez zálohových plateb za služby související s užíváním jednotek, 

byly v roce 2014 ve výši 12  371 712 Kč. Za správu našich jednotek v domech společenství 

vlastníků jsme v roce 2014 zaplatili částku ve výši 538 524 Kč, do fondu oprav společenství 

vlastníků jsme souhrnně přispěli celkovou částkou 11 693 820 Kč, na pojištění domů jsme přispěli 

částkou 96 000 Kč, na odměně výboru společenství jsme vyplatili částku 2 736 Kč, za provoz 

a revize jsme uhradili 37 812 Kč a za úklid společných prostor jsme zaplatili 2 820 Kč. V jednom z 

domů jsme podílovými spoluvlastníky.  
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1.2. Domovní a bytový fond - výlučné vlastnictví SMO, svěřené MOb MOaP 

 

Ve výlučném vlastnictví městského obvodu bylo k datu 31. 12. 2014 157 domů a objektů s jiným 

využitím. Podrobný přehled tohoto majetku tvoří přílohu č. 2 předkládaného materiálu. 

 

2. Údržba, opravy, modernizace a rekonstrukce domovního a bytového fondu 

 
2.1. Opravy a údržba zajišťovaná Technickými službami Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. 

Dnem 1. 1. 2014 zahájila činnost nově zřízená provozovna Technických služeb Moravská Ostrava 

a Přívoz, p. o. - údržba domovního a bytového fondu, na kterou byla v souladu s koncepcí 

městského obvodu převedena část činností původně zajišťovaných technickým úsekem oddělení 

správy majetku odboru majetkového a jejím úkolem je zajišťovat komplexní údržbu a opravy 

našeho domovního a bytového fondu na základě požadavků a pokynů odboru majetkového. Obecný 

rozsah převedených činností je definován v Dohodě o převodu činností č. 11438/2013/OVV ze dne 

12. 12. 2013, která je zveřejněna na webových stránkách městského obvodu. Jde nejen o zajišťování 

oprav a údržby bytového fondu vlastními pracovníky případně odbornými firmami, ale také o 

komunikaci s nájemci a domovníky v oblasti oprav a údržby, předání bytů do užívání, převzetí bytů, 

kontrolu bytů po dokončení stavebních a jiných úprav prováděných nájemci se souhlasem vlastníka, 

o monitorování, vyčíslení a zajištění odstranění škod na majetku a poskytování stanovisek 

technického charakteru k žádostem nájemců nebo potřebných v souvislosti se zjištěním 

oprávněnosti podání nájemce, podílí se na vytipovávání domů s potřebou rozsáhlejší modernizace 

nebo rekonstrukce. 

 

Provozovna údržby domovního a bytového fondu získala ve sledovaném období na zajištění 

neinvestičních oprav majetku částku v celkové výši 11 332 000 Kč. Technické služby zajišťují 

jednotlivé opravy do částky 40 000 Kč u DHM nebo do částky 60 000 Kč u DNM, nad uvedené 

limity se již jedná o investice, které jsou zajišťovány OIMH. Na opravy a údržbu bytového fondu 

z toho bylo vydáno 10 455 592 Kč (částka je uvedena bez refakturace zařizovacích předmětů 

pronajímateli a mezd techniků). Z těchto prostředků byly financovány nejen opravy bytů, ale také 

např. výměna výkladců nebytových prostor v domě Poštovní 23, nové etážové vytápění 

s elektrickým kotlem v nebytové jednotce v domě Nádražní 30, výměna výkladců a vstupních dveří 

nebytových prostor v domě Nádražní 50, změna způsobu vytápění a oprava elektroinstalace 

v nebytové jednotce Tyršova 25, pravidelné revize a kontroly požární ochrany, komínů, 

hromosvodů, rozvodů elektroinstalace a plynoinstalace ve společných prostorách domů dle platných 

předpisů a jiné činnosti vyplývající z Dohody o převodu činností. 

 

Všechny volné byty a v některých případech i dlouhodobě volné byty, u kterých byly s pomocí 

těchto finančních prostředků provedeny rozsáhlejší opravy, byly ve výběrovém řízení velmi rychle 

a úspěšně obsazeny novými nájemci. Jedná se například o tyto byty: byt č. 6 v domě Senovážná 3, 

byt č. 17 v domě Arbesova 15, byty č. 2, 3, 5, 7 a 9 v domě Pobialova 23, byt č. 87 v domě 

Nádražní 73. byt č. 1, 7, 8, 14, 15 v domě Na Můstku 2, byt č. 7 v domě Nedbalova 31, byty č. 3, 5, 

6, 7 a 8 v domě Šafaříkova 12 nebo byty č. 7 a 9 v domě Na Liškovci 2. 

 

 

 



Statutární město Ostrava Materiál č. 04/OM/17 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu 
 

 

3/14 

 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 2: Počet volných a pronajatých bytů v jednotlivých lokalitách 

Lokalita 

Stav k 18. 11. 2013 Stav k 31. 12. 2014 

Celkový 
 počet bytů 

Z toho volných  
bytů 

Celkový 
 počet bytů 

Z toho volných  
bytů Prodané byty 

centrum 224 27 220 27 4 

Senovážná, 
 Sládkova 101 29 98 28 5 

Fifejdy 120 10 119 5 1 

Šalamouna 147 15 146 15 1 

Maroldova 
 a okolí 138 9 136 5 1 

nám. Sv. Čecha 
a okolí 245 45 247 43 0 

Orebitská 131 35 129 40 1 

Žofie Podlipské 
 a okolí 68 20 68 22 0 

Palackého  
a okolí 235 79 236 93 0 

Jílová a okolí 196 114 194 103 2 

Celkem 1605 383 1593 381 15 

 

15 bytů bylo prodáno, u 2 bytů došlo ke změně účelu užívání z nebytových prostor na byty, 1 byt 

byl svěřen do péče MOb MOaP. 

 
2.2. Rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu zajišťované investičním 

odborem 

 

Investiční odbor v roce 2014 realizoval rekonstrukce a modernizace domovního a bytového fondu 

v celkové výši 29 557 941 Kč.  
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Tabulka č. 3: Přehled investičních akcí v r. 2014 

Adresa Rozsah realizovaných prací Cena v Kč 

Na Liškovci 2, Přívoz Výměna oken, zateplení fasády, 
oprava spol. částí domu, střechy 6 564 167 

Chelčického 8, Mor. Ostrava Výměna oken v domě mimo parter 
domu 3 209 675 

 
Chelčického 8, Mor. Ostrava 

Výměna výkladců vč. vstupních dveří 
nebytových prostor v 1. NP domu 1 192 889 

Veleslavínova 1, Mor. Ostrava Výměna výkladců a oken v nebytových 
prostorách 655 225 

S. K. Neumanna 8, Mor. Ostrava Výměna výkladců v domě 1 133 752 

Trocnovská 38, Přívoz Rekonstrukce domu  3 319 585 

Senovážná 1, Moravská Ostrava Výměna oken 661 831 

Dětský ráj Sadová ulice, Mor. 
Ostrava Nákup herních prvků 2 414 104 

ZŠO, Kounicova 2, Mor. Ostrava Zateplení objektu, vč. výměny oken 10 406 713 

 
CELKEM  29 557 941 

 

Z externích zdrojů byly částečně financovány tyto akce: 

 rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 – dotace SMO 2 800 000 Kč 

 výměna výkladců v domě S. K. Neumanna 8 – dotace SMO 500 000 Kč 

 zateplení objektu ZŠO, Kounicova 2 – dotace ze SFŽP ve výši 7 879 195,80 Kč – ještě není 

vyúčtováno, zbytek SMO 

 

3. Evidence domovního a bytového fondu 

 

Pasportizace domovního a bytového fondu svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz je vedena v programu SSB 2000. Jsou v něm soustředěny všechny zákonné údaje 

o nájemcích bytů i nebytových prostor, počtu členů domácnosti nájemců bytů, technické údaje 

o jednotlivých domech, objektech pronájmu a ekonomické údaje jako platba nájemného, služeb, 

předpisy, úroky z prodlení aj. Koncem roku 2013 byly do této databáze ke všem pronajatým 

prostorám naskenovány nájemní smlouvy a rozhodnutí, kterými byl nájemní vztah založen. 

Postupně do něj byly také doplněny jiné potřebné dokumenty – např. souhlasy se změnou na věci, 

smlouvy o provedení stavebních a jiných úprav bytu, dodatky k nájemním smlouvám, výpočtové 

listy, předávací protokoly bytu, žalobní návrhy, výstrahy nájemcům a databáze je i nadále 

doplňována o další písemnosti, vzniklé v souvislosti s nájmem bytu nebo nebytových prostor 

v průběhu roku 2014 a fotodokumentace k domům a bytům. V měsíci červnu 2014 byl pro naše 

účely vytvořen programátory převodní můstek, který umožňuje automatické nahrávání veškerých 

nákladových položek pořízených Technickými službami Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. 

za prováděné opravy a údržbu do programu SSB 2000, aby se upustilo od zdlouhavého ručního 

vkládání dat.  
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Funkčnost programu po přestěhování do nových prostor úřadu se podařilo některými dílčími kroky 

(odpojení odboru financí od ostrých dat) mírně zlepšit, zaznamenali jsme podstatně menší počet 

výpadků celého systému, ale odezva u načítání dat u některých PC je stále dosti zpožděná. 

Doplňování programu o chybějící data a dokumenty je však pracovníky, kteří s programem pracují 

vnímáno jednoznačně pozitivně, a tak zatím není potřebné ani žádoucí přecházet k jinému typu 

evidenčního programu majetku. 

 

4. Naplňování hlavních cílů bytové politiky městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz pro období 2014 – 2018 

 

4.1.  Plnění rozpočtu městského obvodu za rok 2014 

Úsek správy domovního a bytového fondu ve sledovaném období dosáhl příjmů ze své činnosti 

v celkové výši 126 883 000 Kč, což je 109 % plánovaných příjmů rozpočtu městského obvodu 

a na zajištění provozu a oprav majetku čerpal z rozpočtu městského obvodu částku v celkové výši 

51 677 000 Kč, což je 93,9% plánovaných výdajů městského obvodu.  
 

4.2.  Stabilizace majetku doprodejem ztrátového bytového fondu 

 

Součástí předložené koncepce vydané v roce 2014 byl plán prodejů bytů pro období 2014 – 2018, 

který zahrnoval doprodej celkem 143 bytů a 24 nebytových prostor. Z celkového počtu bytů 

se jednalo o 64 volných bytových jednotek v domech SVJ a 79 bytů v domech SVJ obsazených 

nájemci, kterým by byly nabídnuty k odkoupení. 

 

Mezi prvními doprodeji byly vytipovány byty a nebytové prostory v domech SVJ, které byly 

pro městský obvod ekonomicky ztrátové a jednalo se o poslední bytové jednotky v domech SVJ 

ve vlastnictví městského obvodu. Zejména u volných bytových jednotek se jedná o prostory, které 

dispozičně nebo technickým stavem nevyhovují dnešnímu standardu bydlení, protože jsou značně 

opotřebované stářím, vandalismem, anebo špatným užíváním původních nájemníků, u kterých by 

náklady na jejich uvedení do obyvatelného a provozuschopného stavu významně přesáhly 

ekonomický přínos, který by bylo možné získat výběrem nájemného. V současné době jsou prodeje 

bytů pozastaveny, nové vedení městského obvodu jedná ve věci prodejů o dalším postupu. 

Zde je nutné si uvědomit, že každým takovým pozastavením přichází městský obvod o nemalé 

finanční částky za správu, fond oprav nebo dokonce služby. Některé byty i nebytové prostory jsou 

delší dobu volné, přesto se v nich topí. Měsíčně náklady na takový byt atakují částky i 3 500 Kč. 

Navíc městský obvod vlastní takové byty, kdy se jedná o jednu místnost v podkroví bez koupelny 

s toaletou ve společných prostorách mimo byt o patro níže. Je zřejmé, že opravy a využití 

takovýchto bytů je nereálné. 

 

Dalším důležitým přínosem, který pramení z doprodejů vybraných jednotek, je zajištění finančních 

prostředků na renovace a obnovu alespoň části opotřebovaného a zchátralého bytového fondu, 

který dále zůstává v našem majetku. Tyto finanční prostředky měly a mohou být jedním ze zdrojů 
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financování obnovy bytového fondu buď v lokalitách, kde lze očekávat vyšší příjmy z nájemného, 

které by pak následně mohly pomoci pokrývat „ztrátovost“ nájemného v méně žádaných lokalitách, 

kde žijí nízkopříjmové skupiny obyvatel, anebo mohou putovat jako investiční prostředky přímo 

do lokalit, kde je potřebné investovat do obnovy bytového fondu, který za současného stavu není 

řádně užíván, protože zájemci o bydlení tyto lokality nevyhledávají. 

V září roku 2013 rozhodlo zastupitelstvo městského obvodu o prodeji osmnácti jednotek formou 

veřejné dobrovolné dražby, ke kterým rada města vydala v březnu 2014 předchozí souhlas 

s prodejem.  

V první dražbě konané v červnu 2014 se z deseti nabízených jednotek podařilo, za cenu v místě 

a čase obvyklou, vydražit jen tři bytové jednotky, a proto bylo nutné přijmout změnu strategie 

prodeje nabízených jednotek. Se souhlasem zastupitelstva městského obvodu se snížily ceny 

nejnižšího podání u nevydražených jednotek. Tento krok se posléze ukázal jako správné řešení, 

protože pomohl získat větší zájem o nabízené dražené jednotky. Přehled výsledků těchto dražeb 

je uveden v tabulce č. 4.   

 

Tabulka č. 4: Přehled o výsledku dražby 10 jednotek v měsíci červnu 2014 a září 2014 

  

  

            

            

cena znalecký 
posudek 

nejnižší 
podání dražba 

5. 6. 2014 

výsledek 
dražby 5. 6. 

2014 
snížení v % 

nejnižší podání 
dražba 23. 9. 

2014 

Výsledek 
dražby v Kč 

            

            

Cingrova č. p. 1566 2+1 520 000,00    520 000,00    520 000,00        520 000,00    

Senovážná č. p. 2105 1+1 400 000,00    400 000,00    400 000,00        400 000,00    

Fügnerova č. p. 818 3+1 780 000,00    780 000,00    780 000,00        780 000,00    

Maroldova č. p. 3004 3+1 600 000,00    600 000,00    nevydraženo 30 420 000,00    530 000,00    

Jílová č. p. 2041 4+1 980 000,00    980 000,00    nevydraženo 50 490 000,00    490 000,00    

Jílová č. p. 552 3+1 530 000,00    530 000,00    nevydraženo 50 265 000,00    285 000,00    

28. října č. p. 2114 1+1 380 000,00    380 000,00    nevydraženo 30 266 000,00    385 000,00    

Zelená 22, 24/3065 3065/901 340 000,00    340 000,00    nevydraženo 30 

1 624 000,00    nevydraženo Zelená 22, 24/3065 3065/902 160 000,00    160 000,00    nevydraženo 30 

Zelená 22, 24/3065 3065/904 1 820 000,00    1 820 000,00    nevydraženo 30 
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Strategie snížení ceny nejnižšího podání byla využita i v případě následně dražených zbývajících 

osmi jednotek, která se konala v říjnu 2014. Vyjma jedné z jednotek se všechny ostatní jednotky 

prodaly za cenu vyšší, než určil znalec. Výsledky této dražby jsou uvedeny v tabulce č. 5.  

 

Tabulka č. 5: Přehled o výsledku dražby 8 jednotek v měsíci říjnu 2014  

  

  

        

        

cena znalecký 
posudek 

snížení v % nejnižší podání 
Výsledek dražby 31. 10. 

2014 v Kč 

        

        

Gen. Píky č.p. 2888 2+1 485 000,00    20 388 000,00    570 000,00    

Poděbradova č.p. 1550 1+1 440 000,00    20 352 000,00    390 000,00    

Nemocniční č.p. 484 0+1 200 000,00    25,5 149 000,00    370 000,00    

Nádražní č.p. 633 1+1 370 000,00    20 296 000,00    475 000,00    

Nádražní č.p. 615 0+1 245 000,00    20 196 000,00    400 000,00    

Havířská č.p. 938 1+1 380 000,00    20 304 000,00    470 000,00    

28.října č.p. 1872 0+1 48 000,00    10 43 200,00    173 000,00    

Veleslavínova č.p. 726 1+1 380 000,00    20 304 000,00    460 000,00    

 

Celkově městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal prodejem 15 bytových jednotek 

6 698 000 Kč. Celková částka získaná prodejem nad rámec původně plánovaného rozpočtu mohla 

být použita např. na výměnu oken v domech Spodní 24, 30, 32, 34, zřízení etážového topení v bytě 

č. 13 v domě Verdunská 23, instalaci poměrových měřidel tepla nebo na projekt „1000+1 radost“. 

Do projektu „1000+1 radost“ byly zahrnuty úpravy kamerového systému, úpravy osvětlení 

a malování společných prostor domu Maroldova 3, instalace kamerového systému, malování 

společných prostor a výměna poštovních schránek v domě Hornopolní 49, malování společných 

prostor, nátěr topení a zábradlí v domech Macharova 21, Šafaříkova 12, Špálova 12, Hornopolní 26, 

Tyršova 25, Pobialova 23, Dostojevského 3 a 5. 

 

4.2. Stabilizace majetku – výsledky v oblasti nájemního bydlení 
 

Změnou způsobu prezentace nabídky volných bytů v přehledné webové aplikaci, prací makléře 

a změnou zásad na pronájem bytů se již od roku 2011 snažíme reagovat na stagnaci realitního trhu 

v oblasti nájemního bydlení. Tato opatření jsou zájemci o bydlení v našem městském obvodu 

vnímána velmi pozitivně. Celkově došlo ke zpružnění nabídkového řízení, protože zájemci si mají 
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možnost prohlédnout, co nabízíme, již okamžikem zveřejnění nabídky na stránkách našeho 

městského obvodu www.moap.cz nebo přímým vstupem do nabídkové webové aplikace na adrese 

www.nemovitostimoap.cz, a u atraktivních bytů nebo lokality je možné pozorovat i zkrácení doby 

potřebné pro obsazení bytu novým nájemcem. 

 

Nabídky volných bytových i nebytových prostor byly v r. 2014 prezentovány v denících MF Dnes, 

PRÁVO a AVÍZO, v měsíčníku CENTRUM a komunikací makléře s jednotlivými žadateli tak, 

aby se dostaly k co největšímu počtu zájemců. Potencionální žadatelé jsou oslovování vyvěšenými 

bannery “K PRONÁJMU“ přímo na balkonech bytů, oknech a zároveň jsou využívány plochy 

výkladců volných nebytových prostor na frekventovaných místech k nabízení aktuální nabídky bytů 

a nebytových prostor k pronájmu. Neúspěšní žadatelé z minulých kol výběrových řízení 

na pronájem bytů i nebytových prostor jsou dále oslovování makléřem s nabídkou dalších bytů 

a nebytových prostor. 

Situace na trhu v oblasti nájemního bydlení, kdy nabídka jiných, zejména soukromých vlastníků 

bytového a nebytového fondu, kteří do obnovy svého bytového fondu investovali nemalé finanční 

prostředky, nám jednoznačně ukázala, že pokud chceme být řádnými hospodáři, na trhu 

konkurenceschopní a máme zájem pronajímat prostory za co nejvyšší smluvní nájemné, 

tak zejména byty musíme nabízet opravené, čisté, se zařizovacími předměty v dobrém stavu zkrátka 

co nejlépe připravené k nastěhování nového nájemce.  

 

Celý loňský rok jsme proto pokračovali v opravách volných bytů nabízených k pronájmu formou 

výběrového řízení, které pro nás zajišťovala provozovna Údržby bytového Technických služeb 

Moravská Ostrava a Přívoz, p. o., a to v rozsahu stanoveném dle požadavku makléře. V žádaných 

lokalitách se díky tomuto postupu podařilo získávat vyšší cenu smluvního nájemného, což dokládá 

přehled uvedený v tabulce č. 7. Velkou zásluhu při obsazování bytů v lokalitě ulic Jílová a okolí 

mělo také plošné snížení nájemného za plochu bytu na 35 Kč/m
2
/měsíc s platností do 31. 12. 2015. 

 

Tabulka č. 6: Obsazení bytů v lokalitě Jílová formou výběrového řízení: 

 

 

 

Pozitivně je možné hodnotit také aktivitu občanů s původním názvem „Spodní proud“, na základě 

které byly v roce 2012 prvním čtyřem zájemcům z řad jednotlivců pronajaty k opravám na vlastní 

náklady byty 1+1 na ulici Spodní 27 s nájemným stanoveným po dokončení oprav 

na 1 Kč/m
2
/měsíc, a to na 2 roky. V loňském roce došlo k navýšení nájemného u těchto prvních 

nájemců na 5 Kč/m
2
/měsíc, znovu na 2 roky. Dům na ulici Spodní 27 je plně obsazen a v loňském 

  

2012 2013 2014 2015 předpoklad 

Jílová a okolí 6 0 12 14 

http://www.moap.cz/
http://www.nemovitostimoap.cz/
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roce se stejným způsobem podařilo obsadit dalšími zájemci i první čtyři byty v domě na ulici 

Spodní 23. 

    

Naopak s nezájmem se setkala naše nabídka studentského bydlení ve vytipovaných domech na ulici 

Jílová 27, 31, 33 a Palackého 91. Zjistili jsme, že pro tuto skupinu zájemců je potřebné mít byty 

vybavené alespoň základním nábytkem, internetovým připojením apod. 

 

Celkově bylo v roce 2014 uzavřeno 174 smluv o nájmu bytu. Výběrovým řízením bylo obsazeno 

103 bytů, v domech zvláštního určení bylo uzavřeno 16 nájemních smluv a 13 nájemních smluv 

bylo uzavřeno s charitativními organizacemi.  

 

Tabulka č. 7: Přehled bytů pronajatých výběrovým řízením v letech 2013 až 2014 

Lokalita 

  2012 2013 2014 

ozn počet 

Ø výše 
nájemného 

(Kč/m2/měsíc) počet  

Ø výše 
nájemného 

(Kč/m2/měsíc) počet  

Ø výše 
nájemného 

(Kč/m2/měsíc) 

centrum C 15 71,3 25 69,14 21 86,66 

Senovážná, Sládkova S 9 59,78 7 63,2 8 64 

Fifejdy F 9 63,97 6 62,33 10 82,9 

Šalamouna Š 5 65,2 5 66,34 1 70 

Maroldova  a okolí M 7 67,71 9 69,89 13 73,54 

nám. Sv. Čecha a okolí N 13 57,79 28 64,43 27 65,26 

Orebitská O 5 54,71 0   2 57 

Žofie Podlipské  a okolí Ž 0   1 57 2 59,5 

Palackého a okolí P 3 51,67 2 60 7 51,14 

Jílová a okolí J 6 52,16 0   12 49,66 

Celkem 72 60,48 83 64,04 103 69,18 
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Tabulka č. 8: Přehled pronájmů bytů za rok 2014 

    Způsob pronájmu dle Zásad 

Lokalita ozn. 
Mimořádný 
pronájem 

Náprava 
nájemního 

vztahu 

Znovupronajmutí 
bytu 

Pronájem v DZU * Nová 
nájemní 
smlouva 

charit. 
org. 

Výběrovým 
řízením 

Gajdošova Dobrovského 

    počty uzavřených nájemních smluv 

centrum C 2   2         21 
Senovážná, 

Sládkova S 1             8 

Fifejdy F 1   1         10 

Šalamouna Š 1   1 13   1   1 
Maroldova  a 

okolí M 1             13 
nám. Sv. Čecha 

a okolí N 2   5       3 27 

Orebitská O 3   3       1 2 
Žofie Podlipské  

a okolí Ž               2 
Palackého a 

okolí P 2 1 6   3   9 7 

Jílová a okolí J 6   3         12 

Celkem 19 1 21 13 3 1 13 103 

Celkový 
součet               174 

   

Kromě složité situace na trhu pronájmu bytů se již několik let potýkáme se zvýšeným odlivem 

našich nájemníků, a to zejména z lokalit se zvýšenou kriminalitou a z méně žádaných lokalit (oblast 

ulice Jílová, Spodní, Vaškova) nebo nájemníků bydlících v bytech s nevyhovujícími technickými 

parametry, anebo v bytech s velmi vysokými provozními náklady (jedná se o velkometrážní nebo 

vícepokojové byty s lokálním typem plynového nebo kombinovaného vytápění v oblasti oblast ulic 

Newtonova, Trocnovská, Orebitská, Palackého a okolí).  
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Přehled o počtu vypovězených a ukončených nájemních vztahů ze strany nájemce i pronajímatele je 

uveden v tabulce č. 9. 

 

Tabulka č. 9: Počet vypovězených nájemních vztahů ze strany nájemce i pronajímatele v letech 

2013 a 2014 

Sledované období - rok 2013 2014 

Počet vypovězených nájemních 
vztahů ze strany nájemce 

 
49 

 
47 

 
Počet ukončených nájemních 
vztahů dohodou  35 47 
 
Počet výpovědí ze strany 
pronajímatele 27 13 
 
Celkem ukončených nájemních 
vztahů 111 107 
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4.3 Stabilizace bytového majetku -  snižování pohledávek na nájmu bytů 

Graf č. 1: Vývoj pohledávek v letech 2012 až 2014 
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U bydlících nájemců evidujeme k 31. 12. 2014 pohledávky v celkové výši 663 899 Kč.  

Tak jako v předchozích letech, se odbor majetkový i v loňském roce zaměřil na prevenci vzniku 

pohledávek. V této oblasti úzce spolupracujeme  

 s odborem sociálních věcí, kterému jsou měsíčně zasílány seznamy dlužníků, ze kterých jsou 

vytipovávány osoby starší a rodiny s dětmi, které by mohly být vlivem dluhu ohroženy 

sociálním vyloučením a bezdomovectvím a odbor sociálních věcí jim prostřednictvím terénní 

sociální práce pomáhá řešit situaci (pomáhá jim vyřizovat sociální dávky, oddlužení apod.), 

 s Úřadem práce v Ostravě, odborem státní sociální podpory, který nám jako zvláštnímu 

příjemci zasílá dávky státní sociální podpory určené na bydlení, poskytované našim nájemcům, 

kteří mají svůj dluh uznaný co do důvodu a výše. 

Nájemci, kteří mají sjednaný nájemní vztah na dobu určitou, jsou při zjištění počínajícího dluhu 

telefonicky, e-mailem, případně písemnou výzvou upozorněni pracovnicí odboru majetkového 

na neuhrazení nájemného a s tím související hrozbu ukončení jejich nájemního vztahu. 
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Ve výjimečných případech je jim také umožněno čerpat jistotu (kauci) v průběhu nájemního vztahu 

s podmínkou, že ji doplní. 

 

Nájemci, s nájemním vztahem sjednaným na dobu neurčitou, jsou prostřednictvím dostupných 

kontaktů - telefonního nebo e-mailu upomínáni pracovnicí odboru majetkového, že nemají uhrazeno 

nájemné, a pokud nereagují, jsou jim zasílány písemné předžalobní výzvy k úhradě nájemného 

ihned po naplnění zákonem stanovené kvóty výše nezaplaceného nájemného. 

Nedoplatky vyúčtování služeb jsou řešeny stejným způsobem.   

Všechna tato opatření se nám osvědčila. 

 

5. Závěrečné vyhodnocení naplňování hlavních cílů bytové politiky městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 a návrh opatření pro rok 2015 

Povinnosti obce v oblasti práva na bydlení jsou definovány v § 35 zákona č. 128/2012 Sb., o obcích 

obecní zřízení, kdy jednou z jejích hlavních povinností, která však musí být v souladu s jejími 

kompetenčními i finančními možnostmi, je vytváření takových podmínek v této oblasti, aby občané 

měli možnost při dostatečném vlastním úsilí a v rámci svých možností získat nezávadné, velikostně 

a finančně dostupné bydlení.  

 

Je to nelehký úkol vzhledem k omezeným možnostem, kterými obec jako vlastník disponuje, neboť 

na straně jedné je potřebné zajistit i pro skupinu nízkopříjmových obyvatel cenově dostupné bydlení 

a na straně druhé stojí další z povinností obce, svědomitě a hospodárně nakládat s majetkem. 

 

Koncepce schválená v našem městském obvodu pro léta 2014 – 2018 se pokusila definovat, jaké by 

měly být naše priority, a určila směr, kterým by bylo možné se přiblížit k naplnění obou těchto 

poslání. Byla však přijata v době, kdy se celá společnost pohybovala v nelehké ekonomické situaci, 

proto se v prvním roce její platnosti ne všechna v ní navrhovaná opatření setkala se zájmem cílové 

skupiny občanů, pro které byla určena (studentské bydlení). 

 

Úkolem odboru majetkového pro rok 2015 je pokračovat ve stabilizaci majetku v loňském roce 

osvědčenými způsoby. Máme zájem pokračovat ve veřejném nabízení majetku k pronájmu, 

za účelem dosažení co nejvyššího příjmu z nájmů v atraktivních lokalitách budeme usilovat o to, 

aby takto získané prostředky byly znovu vloženy do vytvoření sítě dostupného „rozumně 

dotovaného“ bydlení občanů s nižšími příjmy nebo rodin s dětmi nebo seniorů. K účelům 

prezentace hodláme využívat jen osvědčené a pro nás ekonomicky výhodné způsoby reklamy 

a budeme průběžně analyzovat efektivnost zvolených prostředků propagace.  

 

 

Také v roce 2015 máme zájem pokračovat v celkových a komplexních opravách stářím 

opotřebovaného a znehodnoceného majetku, a to za  pomoci všech dostupných zdrojů, tj. vlastních 

finančních prostředků získaných z nájmů i doprodejem ztrátového znehodnoceného majetku 

a samozřejmě také s větším využitím dotací poskytovaných městem, státem, anebo z jiných 

externích zdrojů. Za tímto účelem bude potřebné operativně vypracovat strategii obnovy bytového 

fondu, která nám umožní, být připravenější, pružnější a úspěšnější při získávání dotací 

na rekonstrukce a modernizace i v dalších letech. Je důležité investovat do kvalitní projektové 

přípravy a při realizaci oprav a investic postupovat podle modelu „cena – kvalita – ekonomická 

návratnost vložených investic“.  
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Revitalizace domů by měla jít ruku v ruce s revitalizací okolí domů. V tomto případě bude úkolem 

požádat město Ostrava o pomoc s financováním obnovy okolí domů, např. prostřednictvím 

vhodných dotačních pobídek.   

 

Mimo očekávaného vyššího příjmu u volných prostor, které prošly rozsáhlejší opravou, stavební 

úpravou, anebo investiční činností našeho obvodu je dalším nezanedbatelným ekonomickým 

přínosem u rekonstruovaných prostor omezení „úniku“ nájemného v důsledku slev na nájemném, 

které jsou v souladu s platnou legislativou nájemcům poskytovány z důvodu stáří, opotřebovanosti 

nebo rozsáhlejší závady pronajatých prostor.    

 

Je také potřebné si uvědomit, že nájemné tvoří jen část nákladů na bydlení a také to, že z hlediska 

dlouhodobé strategie není ekonomicky únosné pokračovat v plošném snižování nájemného. Bude 

tak důležitým úkolem pro nadcházející období analyzovat a následně podle návrhu energetických 

specialistů realizovat postupné snižování energetické náročnosti budov, a to nejen s ohledem 

na legislativu, která nám tuto povinnost uložila, ale zejména proto, že finanční úspory, které plynou 

z bydlení v budově s nízkými provozními náklady, mohou být vhodnou alternativou pro dostupné 

bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel.  

 

V oblasti péče o majetek budeme dále pokračovat ve spolupráci s domovníky, namátkově 

kontrolovat jejich činnost a vyvíjet úsilí k vybudování funkční domovnické sítě, která by zajistila 

domovníka do každého našeho domu. Ve spolupráci s Technickými službami Moravská Ostrava 

a Přívoz připravujeme zajištění úklidů ve společných prostorách, a to do každého z domů, které 

vlastníme.   

 

V oblasti výběru nájmů i v oblasti snižování zadluženosti nájemců bude potřebné pokračovat 

v preventivní činnosti odboru majetkového i sociálního, které jsou popsány v této zprávě. 

 

Tento materiál byl projednán v komisi bytové a usnesením č. 2/4 ze dne 11. 3. 2015 komise bytová 

doporučila radě městského obvodu vzít na vědomí „Zprávu o plnění koncepce bydlení městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014“ v předloženém znění. 


