Co nového je v Plzni
v oblasti bydlení?

Koncepce sociálního a dostupného
bydlení statutárního města Plzně na
roky 2019 - 2022
Cílem této koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní
bytové politiky města směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové

skupiny obyvatel navrhnout do roku 2022, prostřednictvím jednotlivých
opatření, možné způsoby řešení bytové situace formou navýšení kapacity

jednotlivých forem bydlení min. o 150 bytů.
Dalším cílem je umožnit žadatelům o městské bydlení získání bytu za

zcela transparentních podmínek.

Zajištění dostatečného
bytového fondu
Na základě analýz žadatelů o byt, struktury přihlášek o byt,
demografických analýz, strategie města a zároveň ve snaze
udržet ve městě, kde je dostatek pracovních příležitostí,
mladé lidi, absolventy škol, se město Plzeň
v další výstavbě a rozvoji bytového fondu zaměří
tyto cílové skupiny:
senioři, osoby se zdravotním postižení a osoby o ně
pečující, mladé domácnosti do 35 let, domácnosti
s podporou sociálního pracovníkat
cílové skupiny:
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ANALÝZA MĚSTSKÉHO
BYTOVÉHO FONDU
 Počáteční stav v roce 2014 - 311 dlouhodobě volných bytů
 Průměrné náklady na opravu jednoho bytu - 175 000 Kč

 Vytipovány byly nemovitosti k prodeji
 Takto získané finanční prostředky byly následně použity na opravu bytů
 Na konci roku 2018 zbývalo pouze 35 dlouhodobě volných bytů

Současný bytový fond
Ve vlastnictví města cca 2 901 bytů, z toho:

 508 bytů pro osoby starší 65+ a invalidní důchodce
 107 bezbariérových bytů
 689 bytů se sníženým nájemným
 45 bytů s podporou sociálního pracovníka
 369 bytových jednotek se nachází v lokalitě Sylván,
kde v současné době probíhá prodej

Realizovaná výstavba v letech 2017 - 2018
Rekonstrukce bytů v domě Plachého 42, 44, 46, 48
50 bytových jednotek 1+1 a 1+kk, podlahové plochy od 22 m2 do 44 m2

Celkové náklady 44,9 mil. Kč

Nástavba domu a rekonstrukce nevyužitých prostor U Jam 23 + výměna
lodžiových sestav a zateplení fasády
15 upravitelných bytových jednotek 1+1, podlahové plochy cca 36 m2 – jeden byt pro
zrakově postižené

Celkové náklady 44,736 mil. Kč

Realizovaná výstavba v letech 2017 - 2018
Sociální byty s dotací
15 bytových jednotek – IROP, ITI

rekonstrukce bytů ze stávajícího nevyužitého bytového fondu města

Celkové náklady 10,741 mil. Kč, z toho dotace 9,652 mil. Kč

Plánovaná nová výstavba
Rekonstrukce nevyužitých nebytových a společných
prostor domu Prostřední 48
20 bytových jednotek 1+1 (6) a 1+kk (14), podlahové plochy cca 40, resp. 30 m2 zateplení
fasády+výměna oken a zázemí pro organizaci TOTEM, realizace 2019-2020
Odhadované celkové náklady 50 milionů korun

Osm nových sociálních bytů v objektu U Radbuzy 8
Dotace v rámci výzvy IROP – Integrované projekty ITI
Projekt by měl být hotov do konce září 2020, celkové náklady jsou
Odhadované celkové náklady 13,7 milionů korun

Revitalizace Zátiší
Původních 23 domů s 92 byty bude zbouráno a místo nich město postaví 18 nových
domů, s přibližně 183 bytovými jednotkami o velikostech 1+kk a 2+kk.
Projekt je rozdělen do několika etap v závislosti na rozpočtu a uvolnění bytů.
V celé lokalitě bydlelo podle údajů posledního sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 celkem
841 obyvatel, z toho v městských bytech v současné době bydlelo 256 obyvatel.
STRUKTURA NÁJEMNÍCH BYTŮ

18 bezbariérových bytů
42 bytů bude určeno seniorům a osobám se zdravotním postižením III. stupně
56 startovacích bytů
8 bytů pro mladé se zdravotním postižením
8 bytů pro osoby/rodiny pečující o zdravotně postižené dítě
8 bytů pro osoby se zdravotním postižením
32 bytů pro původní obyvatele
11 bytů - dům s pečovatelskou službou

Nový bodový systém žádostí o byt
S účinností ode dne 1. 7. 2018.
V bodovém hodnocení je důraz kladen na:
 místo bydliště v Plzni nebo zaměstnání v Plzni
příjem ze zaměstnání – netýká se seniorů, invalidních důchodců
současná bytová situace žadatele
zdravotní stav zájemce a osob, co se budou do bytu stěhovat

U bytů zvláštního určení samostatný pořadník a jiné
hodnocení potřebnosti.

Nový systém získání nájemního bytu
 Sjednocení systému nájemného bydlení – volné byty na jednom místě
 Transparentnost celého systému

 Aktuálnost situace zájemce o byt – bytová nouze
 Každý si může vybrat, kde chce bydlet
 Aktivita zájemce o byt

Registr žadatelů o byt z cílových skupin
koncepce
Senioři, osoby se zdravotním postižením, mladí a absolventi, osoby
opouštějící ústavní výchovu, domácnosti potřebující podporu
sociálního pracovníka atd.

Informační kampaň
Všichni občané města musí vědět, jak postupovat, pokud chtějí
získat nájem městského bytu.

Vybudování kontaktního místa
pro bydlení
 Pracovníci oddělení nájmů a sociální pracovníci na jednom místě

 Pomoc a podpora zájemcům o byt s nízkou počítačovou gramotností
 Analytická činnost v oblasti bydlení pro plánování
bytové politiky města

Spolupráce s poskytovateli sociálních
služeb
Partnerství statutárního města Plzeň v rámci výzvy ESF Operační program
Zaměstnanost 03_19_108 Pilotní rozšíření konceptu Housing First

(Bydlení především) s organizacemi Ledovec, z.s. a NADĚJE.

Partnerství města bude spočívat v poskytnutí bytů za účelem realizace
projektů organizací - Ledovec, z. s. 10 bytů, NADĚJE 5 bytů.

Program prevence ztráty
bydlení
Po prvním nezaplacení nájemného je prostřednictvím správce zasílána
upomínka s informací, že pokud nájemné nebude uhrazeno do uvedeného
data, bude informován sociální pracovník města Plzně.
 Spolupracujeme pouze s klienty, kteří dali potřebný souhlas
s nakládáním s osobními a citlivými údaji.
 Dlužník je informován o důsledcích neplacení nájemného (výpověď
nájmu bytu nebo ukončení) a je vyzván k úhradě pohledávek.

Dluhy na nájemném
stav

dluh

počet bytů

k 31.12.15

8 115 024,00 Kč

3 134

k 31.12.16

5 390 045,00 Kč

3 073

k 31.12.17

3 874 116,00 Kč

3 023

k 30.11.18

2 729 957,00 Kč

2 977

Řešení dluhů u stávajících
nájemců bytů
Pokud pohledávka přesáhne výši trojnásobku měsíčního nájemného
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, je splněna podmínka výpovědního
důvodu pronajímatele bez výpovědní doby (§ 2291 Občanského zákoníku).
Odbor bytový MMP zašle výzvu k řešení pohledávky s tím, že upozorní na možnost
výpovědi nebo ukončení nájmu v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.
Výzva obsahuje vyčíslenou výši dluhu a příslušenství (výši poplatku z prodlení
a úroku z prodlení) ke dni vystavení výzvy, nabídnutí možnosti uznání dluhu
a uzavření splátkového kalendáře – prevence ztráty bydlení.
Lhůta na řešení pohledávky bude stanovena na 15 dnů od jejího doručení.

Řešení dluhů u stávajících
nájemců bytů
Pokud nájemce chce pohledávku řešit a zachovat si bydlení, dluh uhradí
a pokračuje v nájmu dle zavřené nájemní smlouvy nebo dluh uzná, včetně
příslušenství, kterým je úrok nebo poplatek z prodlení a požádá o uzavření
splátkového kalendáře na jistinu i příslušenství.
Následně lze takového člověka považovat za bezdlužného a bude s ním uzavřena
nová nájemní smlouva nebo dodatek ke stávající smlouvě na stejný byt, kdy tak
dojde ke změně délky trvání nájemní smlouvy, a to na dobu určitou,
v délce 6 měsíců, případně kratší v závislosti
na recidivě – opakování vzniku dluhů, s notářskou doložkou přímé vykonatelnosti
na vyklizení.
Poplatek za sepsání takové nájemní smlouvy či dodatku k nájemní smlouvě uhradí
nájemce při jejím sjednání u notáře.

Děkuji za pozornost!

Statutární město Plzeň

Bc. David Šlouf, MBA

náměstí Republiky 16

radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou

306 32 Plzeň

a nakládání s majetkem

www.plzen.eu

