ZASTAVME PRODEJ 282 BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
ČSSD, ODS, ANO, NAŠE LYSÁ A KSČM USILUJÍ V DOBĚ KRIZE
O PRODEJ 61 % MĚSTSKÝCH BYTŮ

PROČ BYTY NEPRODÁVAT?

1

Umožňují
finančně
dostupné bydlení
seniorům,
mladým rodinám
či lidem ve špatné
finanční situaci
(především
v krizi)

2

Představují
pravidelný
roční příjem
8 mil. Kč
(po rekonstrukci
až 16 mil.)

3

4

Byty jsou
strategickým
bohatstvím
a nejjistější
dlouhodobou
investicí
města

Umožňují
pravidlené
investice
do trvalého
rozvoje
města, jeho
infrastruktury
a správy

5

Byty jsou
skvělou zárukou
pro banky, které
tak mohou
městu na velké
nutné investice
půjčit více peněz

MILOVICKÝ BYTOVÝ FOND VE VLASTNICVÍ LYSÉ NAD LABEM
Lysá nad Labem vlastní

461 bytů
Jiřice

1995–1996 1997–1999 2010–2012 2014–2019

Stará
Lysá

Město získalo
od státu
7 bytových
domů,
tj. 350 bytů)
v Milovicích
a také finanční
podporu
na jejich
rekonstrukci.

Milovice
76 %
350 bytů

Lysá nad Labem
24 %
111 bytů

Stratov

Ostrá
Přerov
nad Labem

Proběhla
revitalizace
domů –
zateplení fasád,
nadstavby
a plynové
kotelny.

určeno k prodeji

Semice

Starý Vestec

Město nevyužilo
dotační
program Zelená
úsporám, kde
byly dotace
ve výši až 40 %
v případě, že by
se rekonstrukcí
zlepšila tepelná
úspornost
domů o 40 %.

Došlo zejména
k výměně oken
a opravám
balkonů.
V dalších
letech však
bude nutné
investovat
dalších cca
60 mil. Kč
do výměny
výtahů, kotelen
a umakartových
jader
a na sanaci
fasády.

zůstane v majetku
města

42
bytů

144
bytů

96
bytů

68
bytů

ul. Lesní

ul. Sportovní

ul. Slepá

ul. Tyršova

2020
Aktuální
odhadní cena
městských bytů
je 32 tis. Kč/m2
(průměrná
tržní cena je
44 tis. Kč/m2).
Chybějící
kompletní
rekonstrukce
domů i bytů
vedla ke ztrátě
hodnoty
bytového fondu
o 180 milionů
korun.

STRUKTURA ROZPOČTU MĚSTA LYSÁ NAD LABEM PRO ROK 2020
Příjmy z daní, městských
poplatků a dotací na provoz
města pokryjí pouze
provozní část rozpočtu a již
nezbude nic na investice.

PROVOZ MĚSTA

PŘÍJMY 116

–92

VÝDAJE –251

Příjmy z městských
bytů v Milovicích

10

Příjmy z radaru

11

–103

Investice do silnic
a chodníků

–39

Investice do škol,
školek a sportovišť

–109

Vodovody, kanalizace
a ostatní investice

Provoz úřadu a daně

191
–40

Neinvestiční dotace
(na činnost úřadu)

(v mil. Kč)

VÝDAJE –225

PŘÍJMY 224
Daňové a nedaňové příjmy
(bez příjmu z radaru)

INVESTICE MĚSTA

(v mil. Kč)

Městská policie,
hasiči, školy

33
–71

Čistota a údržba města,
vodovod a kanalizace

–71

Kultura, sport
a sociální věci

Příjmy z ostatní hospodářské
činnosti (voda, byty v Lysé)

Město potřebuje další příjem pro
svůj rozvoj a modernizaci. Příjmy
z majetku města každoročně
poskytují 36 mil. Kč na investice.

15

Jednorázové příjmy
z prodeje nemovitostí

6

Jednorázové investiční
dotace

74

140 mil. Kč přebytků ze zisku z minulých let
Tyto prostředky na účtech města mají být
v roce 2020 jednorázově utraceny za investiční akce města schválené koalicí, protože
příjmy letošního rozpočtu na to nestačí.

Peníze z prodeje bytů mohou jednorázově pomoci městu s realizací velkých investičních akcí (sportovní hala, bazén, kulturní sál…). Odkud však
město bude v budoucnu získávat peněžní prostředky na jejich údržbu a provoz, když ztratí významný zdroj pravidelných příjmů z nájmů za byty?

