STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a sociálních věcí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

SZ CJ MML 205590/17

Bc. Dana Morcová /485 243 184

19.10.2017

Vážená paní
odpovídáme tímto na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v níž se dotazujete na informace z oblasti městské bytové politiky.
K Vašim dotazům sdělujeme následující:
1) Údaje o počtu obyvatelstva města Liberce naleznete na webových stránkách Českého
statistického úřadu: https://www.czso.cz/
2) Statutární město Liberec má ve svém vlastnictví celkem 1219 bytů. Dále pak
ve spoluvlastnictví (51%podíl pro SML) celkem 1151 bytů. Počet bytů ve vlastnictví SML
v roce 2008 činil 1334 bytů. Aktuální stav je tedy nižší, a to zejména z důvodu bývalého
prodeje majetku města.
V zájmu současné bytové a sociální politiky města je stávající bytový fond posílit, s využitím
možností čerpání prostředků evropských dotačních fondů.
3) Statutární město Liberec má nyní obsazeno 1196 bytů. K fluktuaci dochází z různých důvodů
(konec nájmu, stěhování, úmrtí, vyklizení apod.), volné byty jsou však ihned nabízeny dalším
zájemcům. Prodleva bývá pouze z důvodu nutné rekonstrukce nájemních bytů.
4) Cena nájmu bytů ve vlastnictví SML se pohybuje v rozmezí od 78,58 Kč do 23,42 Kč za m2.
5) Všechny byty ve vlastnictví statutárního města Liberec jsou již od roku 2007 přidělovány na
sociální bázi – osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám
s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří
nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Více viz Pravidla pro
přidělování bytů schválená usnesením Rady města Liberec č. 667/2015 ze dne 25. 8. 2015:
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/byty.html
Výplatu dávek státní sociální podpory (příspěvku na bydlení) a dávek hmotné nouze (doplatku na
bydlení) zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky. S Vašimi dotazy ohledně těchto dávek
se proto obraťte na tuto instituci.
S pozdravem
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Mgr. Pavel Kalous, v. r.
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