Vážení členové Svazu měst a obcí ČR,
zástupci měst a obcí,
s ohledem na připravovanou strategii boje s chudobou a sociálním vyloučením bychom Vás rádi
požádali o spolupráci v rámci vytváření tzv. hodnotových map (alias cenových map), jež spočívá
ve vyplnění krátkého dotazníku, který byl připraven odborem politiky bydlení Ministerstva pro
místní rozvoj.
V současné chvíli neexistují ucelená data, která by mohla sloužit jako základ pro vytvoření
hodnotových map s obvyklým nájemným v jednotlivých městech, regionech a krajích. Existence
takových map by mimo jiné mohla pomoci v boji proti obchodníkům s chudobou a v ukotvení
systému dostupného bydlení.
Dotazník má 9 odborných otázek a 5 identifikačních, jeho vyplnění pověřené osobě, jež má
k dispozici potřebné údaje zabere méně než 10 minut. Je třeba však mít informace při ruce. Aby
byl celý proces vyplňování dotazníku co nejefektivnější a pro zástupce obce či města nejméně
zatěžující, zasíláme níže seznam otázek, které v online dotazníku naleznete.
Dotazník bude možné vyplnit v odkazu https://bit.ly/dotazniknajemne2018 do 21.12.2018.
V případě, že vaše obec či město bytovým fondem nedisponuje, vyplňte, prosím, ve všech
kolonkách týkajících se bytového fondu nulu (0). Vaše odpověď podpoří argument od menších
obcí, které nikdy bytový fond neměly, tedy ho ani nemohly v minulosti rozprodat, jak se obecně
stále tvrdí.

Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji příjemný adventní čas!

Mgr. František Lukl, MPA
Předseda Svazu měst a obcí České republiky
Právní jednání Svazu měst a obcí ČR podléhá následujícím omezením:
1. Pokud nebylo Svazem stanoveno nebo stranami ujednáno jinak, je právním jednáním Svazu výhradně jednání v písemné formě a jednání
v jiné formě Svaz nezavazuje.
2. Obchodní či reklamní sdělení Svazu jsou určená vždy pouze k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavují návrh na
uzavření smlouvy (nabídku).
3. Svaz vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, což znamená, že odpověď na email
(nabídku) s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí takové nabídky. Svaz si také vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli
fázi jednání.
4. Svaz poskytuje informace výhradně na základě podkladů jemu aktuálně dostupných (ke dni poskytnutí příslušné informace) a nepřebírá
odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až
po jejich poskytnutí.

Otázky, na co se připravit:
Kód obce (požaduje se kód LAU2); název obce; počet obyvatel; kraj
Celkový počet obecních bytů
Počet bytů pronajatých ve volné soutěži
Počet bytů administrativně přidělených podle sociálních kritérií
Celkové vybrané nájemné ze všech obecních bytů v Kč/měsíc – rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
Vybrané nájemné z bytů se smluvním nájemným v Kč/měsíc - rozhodné období je ZÁŘÍ 2018

Vybrané nájemné z bytů se sociálním nájemným v Kč/měsíc - rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
(Veškeré údaje uvádějte jako stav za měsíc ZÁŘÍ 2018, resp. nájemné z bytů podle skutečně
vybraného nájemného za září 2018. Částka nájemného odpovídá čistému nájemnému za
celkovou plochu bytu placenou za září 2018 bez plateb za vodné a stočné, bez plateb za dodávku
tepla a teplé vody, bez úhrady za odvoz odpadků a bez úhrady služeb spojených s užíváním bytu)
Celková podlahová plocha všech obecních bytů v m2
Podlahová plocha obecních bytů se smluvním nájemným v m2
Podlahová plocha bytů se sociálním nájemným v m2
(Podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství,
kromě svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny
a obdobné svislé konstrukce, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu.)
Jméno a funkce osoby, která dotazník vyplnila; kontakt na osobu, která dotazník vyplnila
Více informací k přípravám hodnotových map naleznete zde:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obchod-s-chudobou-jana-malacovacssd_1809101313_dbr

