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Předmět zprávy

Snížení nájemného u bytů ve vlastnictví města Prachatice

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) doporučuje RM

realizaci (a zajištění agendy s realizací spojenou) snížení nájemného u bytů ve vlastnictví města Prachatice (mimo 
bytů vybudovaných za pomocí státní dotace) na 55 Kč za m2, a to pouze na základě mimořádné žádosti o snížení 
nájemného v roce 2022

Důvodová zpráva

Česká republika se aktuálně zmítá v situaci, kdy míra inflace dosáhla k dubnu letošního roku meziročně14%, stále 
se zvyšuje a předpoklady nejsou ani druhé poloviny roku 2022 nikterak optimistické.
Prakticky to znamená, že peníze rychle ztrácí na hodnotě, inflace vytváří nejistotu, znehodnocuje úspory a díky 
razantnímu navýšení cen výrazně snižuje kupní sílu občanů. Spolu s inflací dochází rovněž ke skokovému 
navyšování cen energií, kdy nezřídka dochází i k růstu cen o vyšší desky procent.
To vše vede k tomu, že se u nás prakticky zdvojnásobil počet osob žijících v příjmové chudobě, se kterou se 
potýká přibližně každá šestá domácnost. Od této nelehké životní situace pak vede jen krátká cesta k zadlužení, 
následné dluhové spirále a sociální exkluzi. Přestože primární nástroje k řešení této otázky třímá v rukou 
především státní aparát, domnívám se, že je povinností samosprávy na tento stav reagovat a hledat možná řešení 
pomoci občanům našeho města.
Z tohoto důvodu navrhuji s účinností od 01.07.2022 do 31.12.2022 snížení nájemného u bytů ve vlastnictví města 
Prachatice (mimo bytů vybudovaných za pomocí státní dotace) na 55 Kč za m2, a to pouze na základě mimořádné 
žádosti o snížení nájemného v roce 2022. 
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