
Otevřený dopis
 zastupitelům Města Prachatice, kteří podepsali slib, že budou vykonávat svoji 

funkci v zájmu města a jeho občanů, tedy i těch v nájemních bytech.

Ač si to možná nemyslíte, je zajímavé sledovat jednání prachatických zastupitelů. 
Vždy mi připomene i mojí vlastní chybu. Stejně jako ve volbách do Poslanecké 
sněmovny, kdy naletěli voli či na sliby nových ( VV ) a staronových ( TOP 09  ) 
subjektů, tak jsme v Prachaticích naletěli Proprachatičákům. I já jsem jim sháněla 
podpisy. Omlouvám se několika lidem, kteří mne varovali.  Nevěřila jsem. Ve volební 
kampani se tvářili, oproti Topce, že nejsou pravicoví a záleží jim na lidech. Ale 
nebyla jsem sama.
Doufám, že v nových volbách skončí v propadlišti dějin, stejně jako Véčkaři.  Snad se 
už jednou ve volbách  po zkušenostech poučíme. Pravičáckou transformací veřejného  
majetku na soukromé subjekty zbyl občanům ČR jen dnešní ožebračený stát.

Dnes mám dojem, že náš místostarosta a část koaličních zastupitelů by nejraději 
připravili občany Prachatic o co nejvíce veřejného majetku, na kterém chtějí soukromí 
vlastníci vydělávat. Soukromé vlastnictví je přece nedotknutelné. Soukromí vlastníci 
nemají žádné závazky vůči občanům. Jejich cílem je vlastní zisk.   A nikdo jim do 
toho nemá co mluvit. Vidíme to všude kolem sebe. Co třeba Madeta. Nebo jiní 
vlastníci  prachatických  montoven, kde pracují lidé na tři směny, o sobotách a 
nedělích a vzhledem k dnešním životním nákladům za minimální mzdy.

Ale obec, to je něco jiného. V tomto státě snad ještě platí Zákon o obcích, které 
spravují veřejný  majetek. Veřejnost má právo tuto správu kontrolovat. Zastupitelé 
také  slíbili na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou    vykonávat  svědomitě v 
zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR. Uvádím výběr ze Zákona 
o obcích 128/2000 Sb. : 
Hlava I. Díl 1 § 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů 
chrání též veřejný zájem.
Hlava II. § 35 
(2)  Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s 
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, 
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Vraťme se ale k veřejnému majetku města. Město je 100% vlastníkem s.r.o. Městské 
lesy, Tepelné hospodářství, Technické služby a Městská správa domů a bytů.  Napřed 
se našemu místostarostovi podařilo přesvědčit koaliční většinu, že pro nás nebude 
výhodné, abychom si na základě projektu vlastních Technických služeb  provozovali 
nejen vodovodní a kanalizační sítě, ale i prodej služeb této soustavy, tak jako se to 
osvědčilo ve městech, kde k tomu přistoupili. A tak máme opět JiVaK a zisky půjdou 
dále zahraničním vlastníkům.

Náš místostarosta Ing. Zeman měl snahu i o prodej nebo pronájem našeho Tepelného 
hospodářství. I když  pracovní skupina zastupitelstva, určená k prověření projektu 



Tepelného hospodářství na snížení ceny tepla, dospěla k závěru, že pro město a jeho 
občany bude výhodnější dál po realizaci projektu provozovat výrobu tepla vlastními 
silami. Většina zastupitelů na štěstí tentokrát návrh Ing. Zemana nepodpořila. 

Městem kolují zvěsti, že se připravuje prodej bytů. Z čí je to iniciativy? Byla by to 
nepochopitelná a neodůvodnitelná loupež veřejného majetku města za bílého dne. 
Proč? Protože současným velmi dobrým stavem bytových domů města jak v sídlištích, 
tak i v městské památkové rezervaci a také zelení a stavem komunikací ve městě 
mohou být Prachatice ostatním městům příkladem. Většinová potřeba investic již byla 
realizována a s nájemným 35 Kč za metr a s obsazenými byty nebude problém 
vzhledem k rozsahu a stavu bytového fondu zajistit i bez dluhů dobrou péči o bytový 
fond. A tak naplňovat smysl platného  zákona o obcích.

Hospodaření města podle závěrečného účtu za rok 2011 jasně vypovídá o tom, že přes 
stále klesající příjmy za sdílené daně od státu na výkon státní správy i klesající daně a 
poplatky od občanů,  si město nemuselo a nemusí vypomáhat rozprodejem majetku, 
zůstatek na splátkách úvěrů se neustále snižuje,  k 31.12.2011 byl 51 milionů, nejnižší 
od roku 1999. Letos se počítá s jeho dalším snížením o 8 milionů. Ani s finanční 
rezervou města, přes všechny již realizované investiční akce, na tom nejsme špatně. 
Tak proč ? Dobrý hospodář majetek neprodává, ale spravuje, aby ho mohl předat 
dalším generacím. 

Prodávat byty ztrátově pod cenou je špatně a na tržní cenu  v dnešní době většina 
nájemníků nedosáhne. Že by, jako se to dnes bohužel stává, měl nějaký zbohatlík  
zájem o investici, u které by předpokládal další navyšování svého majetku a zisků ? 
Na rozdíl od obce, která ze zákona  pečuje o rozvoj a potřeby svých občanů, 
především  potřeby bydlení a chrání veřejný zájem, může podnikatel toto sociálno 
ignorovat. Jaký by byl výsledek ? Ještě více prázdných bytů a ohrožení zoufalí lidé ? 
Nevím, jestli by přemýšlel o tom, zda by mohl navyšovat nájemné, když má město 
dlouhodobě prázdné byty i za 53,49 za metr. Bohatě by na nájemném vydělával i při 
sníženém nájemném. Tak proč nechávat zisky městu. Také by mohl  uvažovat o 
prodeji části bytů za víc, než za ně zaplatil. Nikdo by neměl právo mu do toho mluvit.

Doufejme, že si to zastupitelé, odpovědní svým občanům, kteří jim svěřili veřejný 
majetek města na 4 roky do správy,  uvědomí.  Bylo by to nevratný krok. Lze to 
považovat za porušení povinností při  správě cizího majetku. Měl by to být trestní čin.

Tomu chceme zabránit. Napřed se vrátíme trochu do minulosti. V roce 2009 se 
obrátili občané Prachatic na Radu města v petici předané starostovi města Ing. Janu 
Bauerovi 9.11.2009, kde mimo jiné žádali hlavně o zrušení usnesení rady o 
maximálním zvýšení nájemného  pro rok 2010, dále požadovali průhlednost 
hospodaření s finančními prostředky hrazené občany v nájemních bytech města na 
kvalitní správu a údržbu bytových domů, i o to, aby se zasadili o vlastní provozování 
vodohospodářské soustavy. Svoje požadavky vyslovili také na demonstraci 
17.11.2009 před prachatickou radnicí. Petice byla uzavřena 2.12.2009 s celkovým 
počtem 746 podpisů, předáno opět starostovi města 2.12.2009. 
Jaký byl výsledek ? Na mimořádném zasedání zastupitelstva 13.11.2009  zastupitelé 
neschválili protinávrhy Dr.Krejsové usnesením 436/2009 a Ing.Kloudy usnesením  
437/2009 na změnu schváleného navýšení nájemného pro rok 2010. Většina 
zastupitelů hlasovala tedy proti zájmu a mnohdy i možnostem cca 2.500 občanů 
města. Dle písemné odpovědi starosty Ing.Jana Bauera ze dne 30.11.2009 vedení 



města nevyhovělo žádnému z 8. požadavků uvedených v petici.
Jediným pozitivním výsledkem bylo zastupitelstvem schválené usnesení 438/09 o 
rozboru hospodaření s finančními prostředky týkajícími se hospodaření s bytovým 
fondem za období 2004 – 2008. Pokud by se rada města v roce 2010 rozborem dle 
tohoto  usnesení  poctivě a kvalifikovaně zabývala, musela by navíc i při vědomí 
uvolňujících se a do dneška neobsaditelných bytů  logicky dojít k názoru, že 
takové nespravedlivé navýšení nájemného je pro občany Prachatic buď 
nevýhodné, nebo nezaplatitelné. Proto někteří nájemníci byty  opouštěli a opouštějí. 
Jedná se o ty rodiny, které měly kam jít. Zůstává ale hodně těch, kteří tyto možnosti 
nemají. Zákon 107/06 Sb.  umožnil převaze  zastupitelů použít možnosti  
maximálního  zvýšení nájemného s popřením smyslu zákona o obcích, proti zájmům a 
možnostem občanů, žijících v nájemních bytech města. Tím byli tito občané 
znevýhodněni proti ostatním občanům, kteří bydlí v bytu nebo domě vlastnickém. 
Investice vložená do  pořízení bydlení je investicí do vlastního majetku, nikoliv do 
jeho údržby a služeb ( energie, voda, teplo ).  Obec získala od státu bytový fond 
zdarma se závazky, vyplývajícími ze Zákona o obcích.

Tak ve své funkci námi zvolení spoluobčané, kteří složili slib, že budou svoji funkci 
vykonávat v zájmu města a jeho občanů, tedy všech, zneužili jednostranně možnost 
zvýšení nájemného k naplňování veřejných financí pro veřejné účely, tedy pro 
všechny občany města,  na úkor rodinných rozpočtů cca 25 % obyvatel bydlících v 
nájemních bytech města, převážně těch chudších, kteří musí nedobrovolně každý 
měsíc sponzorovat veřejný rozpočet města, o jehož čerpání rozhoduje rada města. 
Někdy hospodárně, ale nelze nevidět, že občas jsou veřejné prostředky čerpané i  
nepříliš šťastnými rozhodnutími vedení města. Například koupaliště Hulák, nebo 
prázdné byty, které  mohou představovat ročně finanční ztrátu nejméně 4 miliony. 

Zajímavé je, že když se mohly veřejné finance města posilovat  také schváleným 
usnesením o zvýšením daně z nemovitostí, většina  pravicových  zastupitelů, kterých 
se to týkalo, se urychleně postarala o to, že se daň z nemovitostí na dalším jednání  
novým usnesením zase snížila. Prostě v tom umí chodit.

Zastupitelstvo roce 2011 nejprve schválilo zařazení analýzy  hospodaření s bytovým 
fondem do plánu kontrolního výboru ,  avšak na dalším jednání její zařazení zrušilo a  
přesunuli to na rok 2012. Protože provedení se zdálo v nedohlednu a čas ubíhal, 
provedli jsme analýzu sami. Pro větší vypovídací schopnost jsme zvolili i delší časové 
období. Rozbor zpracovaný předchozím jednatelem MSDB za roky 1996 – 2001 a na 
základě vyžádaných materiálů i rok 2009 a 2010.   

Podrobně  zpracovaný v materiál „Analýza hospodaření s bytovým fondem a návrhy 
na novou bytovou politiku Města Prachatice“ jsem předala ve dvou výtiscích dne 
30.3.2012 starostovi a místostarostovi města. 

Je červenec 2012 a stále se nic neděje. Nebo o tom nejsme informováni. Využili jsme 
proto legislativní možnosti Občanského zákoníku v § 696 o nájemném sjednávaném 
dohodou.  Předala jsem starostovi města Prachatice Ing. Martinu Malému dne 
30.7.2012  návrh na snížení nájemného stanoveného jednostranně podle Zákona 
107/06 Sb. v nájemních bytech Města Prachatice v I. kategorii  na částku maximálně 
do 35 Kč za m2, návazně ve II. kategorii do  výše platné v roce 2009  za m2.  

Vycházíme ze  skutečností, uvedených v „Analýze bytového fondu “ a to do doby, než 



Město připraví novou bytovou politiku Města Prachatice. Njemn・by nemělo být 
řešeno plošně, ale za konkrétní byt podle stáří, polohy, velikosti, vybavení a 
obslužnosti. Až nebude nájemné v městských bytech pro obyvatele, ale ani pro město 
nevýhodné, věříme, že prázdné byty opět najdou své nájemníky.

                                                                                                     Eva Novotná                 


