
PROČ V KRÁLOVĚ POLI PLATÍME V OBECNÝCH 

BYTECH NEJVYŠŠÍ NÁJEMNÉ V BRNĚ?

PROTOŽE:

Je  to  výsledek  (viz  tabulka  1)  čtyřletého  rozhodování  zastupitelských  orgánů (Rady 

Králova Pole a Zastupitelstva) vytvořených v politickém složení podle výsledku komunálních 

voleb v roce 2006:

Zastupitelstvo: ODS – 13; ČSSD – 7; SZ – 5; KSČM - 3; KDU-ČSL – 2 zastupitelů

Rada Králova Pole: ODS – 5; ČSSD – 4 radních

Brno – Městská část Nájemné do

30. 12. 2009

Zvýšení na rok 

2010

Současné nájemné 

k 1. 1. 2010 – 

standartní byty
Královo Pole 

Královo Pole – Sadová

Královo Pole – Ponava

66,92 Kč/m2

65,24 Kč/m2

62,24 Kč/m2

18,5%

19,4%

17,2%

79,25 Kč/m2

78,46 Kč/m2

72,95 Kč/m2

Řečkovice 64,25 Kč/m2 16,9% 75,17 Kč/m2 
Komín 63,47 Kč/m2 17,4% 74,51 Kč/m2 
Bystrc 40,00 Kč/m2 10% 44,00 Kč/m2

Kohoutovice 38,00 Kč/m2 14,5% 43,50 Kč/m2

Žabovřesky 66,94 Kč/m2 nezvýšeno 66,94 Kč/m2

Nový Lískovec 49,77 Kč/m2 nezvýšeno 49,77 Kč/m2

Brno – Střed 48,02 Kč/m2 nezvýšeno 48,02 Kč/m2

Lesná 46,42 Kč/m2 nezvýšeno 46,42 Kč/m2

Pisárky 46,41 Kč/m2 nezvýšeno 46,41 Kč/m2

Černá Pole 46,08 Kč/m2 nezvýšeno 46,08 Kč/m2

Veveří 46,06 Kč/m2 nezvýšeno 46,06 Kč/m2

Štýřice 45,40 Kč/m2 nezvýšeno 45,40 Kč/m2

Husovice 44,23 Kč/m2 nezvýšeno 44,23 Kč/m2

Vinohrady 43,36 Kč/m2 nezvýšeno 43,36 Kč/m2

Zábrdovice 40,66 Kč/m2 nezvýšeno 40,66 Kč/m2

Tabulka 1: Přehled výše nájemného v brněnských městských částech

KONKRÉTNÍ POSTOJE V ROZHODOVÁNÍ O 

NÁJMECH A HÁJENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ:
A. RADA MČ KRÁLOVO POLE:



Je  podle  zákona  č.  107/  2006  Sb.  a  pozdějších  předpisů  jediným  kompetentním  a 

zodpovědným orgánem určujícím výši nájemného.  Maximální možnou výši nájemného pro 

jednotlivé roky určuje Ministerstvo pro místní  rozvoj Sděleními.  Tato výše však není pro 

Rady měst a obcí závazná, ale pouze orientační, vymezující možný rozsah nájmů.

Rada Králova Pole po celé její funkční období každoročně od roku 2007 hlasy pěti radních 

ODS však navyšovala nájemné na maximálně možnou výši (viz tabulka 2)!

Rok Nejvyšší možná výše nájmů podle Sdělení 

Ministerstva pro místní rozvoj

Rozhodnutí Rady MČ 

Králova Pole
2007 Sdělení č. 333/2006 Sb.:            34,82 Kč/m2 34,81 Kč/m2

2008 Sdělení č. 151/2007 Sb.:            46,41 Kč/m2 46,39 Kč/m2

2009 Sdělení č. 214/ 2008 Sb.:           66,92 Kč/m2 66,89 Kč/m2

2010 Sdělení č. 180/ 2009 Sb.:           79,28 Kč/m2 79,25 Kč/m2

2011 Sdělení č. 180/ 2009 Sb.:           93,92 Kč/m2 ?
2012 Sdělení č. 180/2009 Sb.:          111,97 Kč/m2 ?

Tabulka 2: Způsob rozhodování Rady MČ Králova Pole o výši nájemného

Výsledkem necitlivého asociálního rozhodování ODS je výrazný, zcela neopodstatněný 

rozdíl – až 39 Kč/m2 mezi nejvyšším nájemným hrazeným občany Králova Pole a nájemným 

v jiných částech Brna (viz tabulka 1)!

2011 – 7. června 2010 schválila Rada Králova Pole pěti hlasy radních ODS  doporučení 

Zastupitelstvu:  „Neschválit  jednostranné  zvyšování  nájemného  dle  zákona  107/2006  Sb. 

v obecních bytech ve znění pozdějších předpisů, a to od 1. ledna 2011.“ 

Toto doporučení je výsledkem obav z     voleb a z     důsledků čtyřletého cynismu a arogance   

ODS, kdy čtyři roky nepřipouštěla žádné připomínky a ignorovala všechny návrhy a kritiku 

jejího asociálního rozhodování. Nepřipustila ani projednání návrhů a žádostí komunistů (viz 

citované  interpelace  níže).  Je  to  přesvědčivou  ukázkou  jakým způsobem chce  ODS čtyři 

měsíce před komunálními volbami zmanipulovat občany a lákat je k     volbě „polepšených a   

lidumilných“ kandidátů ODS formou politické „last minute“.

2012 –  o  výši  tzv.  cílového  nájemného  rozhodne již  nová  Rada  MČ vytvořená  podle 

výsledků  letošních  komunálních  voleb.  I  v případech  předcházejících  nevyužití  možností 

plného rozsahu navýšení (podle č. 180/ 2009 Sb.) však existuje nebezpečí „dorovnání“ výše 

na cílovou částku 111, 97 Kč/m  2   (viz tabulka 2). Což nevyloučil ani starosta MČ Králova Pole 

po schválení výše zmíněného doporučení.

Rozhodne o tom i váš hlas v     komunálních volbách – zda dojde ke změně ve složení a   

rozhodování Rady Králova Pole!

B. ZASTUPITELÉ POLITICKÝCH STRAN:



Náklady na bydlení již v současnosti představují největší položku ve výdajích domácností 

a u rodin s nižšími příjmy,  s malými  dětmi a jedním zaměstnaným rodičem, u osamělých 

spoluobčanů a řady důchodců vznikají již dnes problémy s možností nájem vůbec zaplatit! 

Přesto pouze KSČM a její zastupitelé aktivně reagovali  na asociální  postup Rady Králova 

Pole a usilovali o změnu ve prospěch občanů:

1. v     únoru  2009   informoval  místní  výbor  KSČM v Králově  Poli  občany  formou 

letáku a zároveň odsoudil praxi Rady ve zvyšování nájmů na maximální výši.

2. 14. září  2009   byla  na zasedání Zastupitelstva  podána interpelace, kde bylo mj. 

uvedeno:  „Zastupitelé  KSČM nesouhlasí  s rozhodnutím  Rady  Králova  Pole  o 

nevýšení nájemného o 20% k 1. lednu 2010 a odsuzují je.“ 

12.  října  2009 –  odpověď  starosty  Ing.  Kopečného  na  podanou  interpelaci 

(z     14.     září):   „Jsem přesvědčen, že rozhodnutí o navýšení nájemného v obecných 

bytech  je  rozhodnutím  Zastupitelstva.  Rada  pouze  schvaluje  přesné  částky  

uvedené pro ten který rok vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.“

3. 14.  prosince  2009   bylo  předáno na zasedání  Zastupitelstva  všem zastupitelům 

Stanovisko  klubu  KSČM  k     odpovědi  pana  starosty  (z  12.  října  2009),  které   

zahrnovalo následující body (uvedeno ve zkrácené podobě): 

A. Pan starosta zcela ignoroval podstatu interpelace, tj. nesouhlas a odsouzení 

necitlivého  a  asociálního  rozhodnutí  Rady  o  navýšení  nájemného,  na 

rozdíl od jiných městských částí na maximální možnou výši. 

B. Jeho tvrzení je, mírně řečeno,  zavádějící  a klub KSČM je tudíž  nemůže 

přijmout a považovat za adekvátní odpověď na interpelaci.

C. To, že  devítičlenná Rada rozhoduje pěti hlasy radních ODS o tak citlivé 

sociální  a  politické  otázce  není  sice  nezákonné,  jistě  však  vhodné 

k     zamyšlení  nad  tímto  postupem.   Proto  se  nemůžeme  ztotožnit 

s bagatelizací  úlohy  Rady  a  se  snižováním  její  odpovědnosti,  jak  činí 

v odpovědi pan starosta.

D. Vědomi si odpovědnosti zastupitelů KSČM, jak vůči občanům voličům  , 

tak i vůči plnění zásad politiky KSČM ve sféře bydlení  nemůžeme mlčet 

k praxi rozhodování Rady Králova Pole o nájemném v obecních bytech, 

protože mlčení znamená souhlas!

Rada MČ Královo Pole a Zastupitelstvo zájmy svých voličů – nájemníků zastupuje však 

tím, že nijak nereagovali, nepodpořili a ani se nevyslovili k podnětům zastupitelů KSČM.



PROTO:
4. 19. dubna 2010   podal klub KSČM na jednání Zastupitelstva tento návrh:  „Klub 

zastupitelů KSČM žádá, aby dnešní Zastupitelstvo rozhodlo hlasováním o tomto  

jeho návrhu usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno - Královo Pole na svém zasedání  

19.  dubna  2010  rozhodlo  zastavit  další  jednostranné  zvyšování  nájemného 

v     obecných bytech.  “

Hlasování  bylo  panem  starostou  odmítnuto  se  zdůvodněním,  že  nebyla  včas 

podána žádost o zařazení tohoto bodu do programu zasedání Zastupitelstva.

5. 10. června 2010   zaslal klub KSČM žádost o zařazení bodu jednání k zastavení 

zvyšování nájemného s návrhem dvou variant usnesení:

A. Zastupitelstvo MČ Králova Pole ruší usnesení Rady MČ 09R14MIM/6 a  

stanovuje  s  platností  od července  2010 nájemné ve  výši  53  Kč/m2 pro 

standardní byty a 38 Kč/m2 pro byty se sníženou kvalitou.

B. Zastupitelstvo  MČ  Královo  Pole  zastavuje  jednostranné  zvyšování 

nájemného  v obecních  bytech  a  určuje  současnou  výši  nájemného 

v obecních bytech jako konečnou.

Varianta A nebyla schválena. O variantě B již hlasování neproběhlo. Bylo totiž schváleno 

16ti hlasy (rozdílem jednoho hlasu) doporučení Rady Králova Pole Zastupitelstvu nezvyšovat 

nájemné v     roce 2011  . Klub KSČM přesto, že navrhoval ukončit další zvyšování definitivně na 

úrovni letošního roku, podpořil přijetí doporučení Rady v duchu zásady „lepší vrabec v hrsti,  

než holub na střeše.“ Další diskuse potvrdila správnost tohoto rozhodnutí, protože definitivní 

ukončení  zdražování  nájemného  by  bylo  odmítnuto  a  nebyl  by  schválen  ani  uvedený 

kompromis. 

O osudu dalšího rozhodování o výši nájemného v obecních bytech v roce 

2012 skutečně bude rozhodovat váš hlas v letošních komunálních volbách.

Volte proto kandidáty KSČM - jistotu, že vás nezklamou.


