Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

Restrukturalizace municipálního bytového fondu

A04-02

PÚ04

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC01 - Kvalitní infrastrukturní zázemí pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce
mČsta

Garant aktivity:
PartneĜi aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ
- DOMOS, spol. s r.o.

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

bytové objekty ve vlastnictví mČsta

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

24 mČsícĤ

Ano

Odhad nákladĤ:
RozdČlení nákladĤ:
Zdroje financování:

KomentáĜ:

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%

Obecní bytový fond þítá v souþasné dobČ 134 bytĤ, 1 sociální byt a 1 pĜístĜeší.
46 bytových jednotek je v DomČ s peþovatelskou službou, 7 z nich je upraveno
bezbariérovČ. Zbytek tvoĜí standardní byty bez dalšího urþení. Z dĤvodĤ
existující poptávky a vytvoĜení podmínek pro mladé lidi a zamČstnance je
žádoucí rozþlenit þást obecního bytového fondu na služební a startovací byty.
Startovací byty slouží mladým lidem v zaþátcích samostatného bydlení – pro
mČsto budou znamenat pĜínos v podobČ setrvání této generace a zamezení
jejího odchodu do atraktivnČjších mČst s pĜíznivČjšími podmínkami pro bydlení,
tudíž pozitivní dopad na demografickou strukturu obyvatelstva. Služební byty
jsou silným motivaþním faktorem a pomohou udržet ve mČstČ kvalitní
zamČstnance. Budou urþeny zamČstnancĤm mČsta, resp. organizací zĜízených
mČstem þi spadajících pod mČsto – konkrétnČ uþitelĤm všech škol v MnichovČ
Hradišti, lékaĜĤm a policistĤm pĤsobícím ve mČstČ a zamČstnancĤm MÚ MH.
Vhodné je také mírnČ navýšit poþet sociálních bytĤ. PotĜebu startovacích þi
služebních bytĤ lze též uspokojit prostĜednictvím nové výstavby (viz aktivita
A04-01) zejména poskytnutím bytĤ v nové zástavbČ, resp. pĜíspČvkem na byt.
Realizaþní kroky:
- vymezení þásti obecního bytového fondu, která se bude
restrukturalizovat
- realizace restrukturalizace
startovací byty
služební byty
sociální byty
- vymezení þásti bytového fondu v novČ budovaných bytových domech
(JZ þást mČsta, zóna B)
- pĜíspČvek na poĜízení þi pronájem bytu v MnichovČ Hradišti dle
koncepce podporovaného bydlení
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Ekonomické dopady - poþáteþní investice
restrukturalizovaného bytového fondu mČsta

do

rekonstrukce

a

oprav

Spoleþenské dopady - spoleþenský pĜínos – pozitivní dopad na demografickou
strukturu, udržení a pĜilákání obyvatel žádoucích profesí, zvýšení sociálního
zázemí
Ekologické dopady jednoznaþnČ prokázat

Rizika realizace:

i.

ekologické dopady (pozitivní, negativní)

nedostatek vĤle na rozþlenČní bytového fondu

nelze

