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Váš dopis zn./ze dne Naše značka (uveďte v odpovědi)   Vyřizuje/linka V Praze dne 1. prosince 2014

Věc: Stanovisko a zásadní připomínka k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku

na  bydlení  ze  státní  sociální  podpory  pro  rok  2015  stanoví  výše  nákladů  srovnatelných

s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na

bydlení

__________________________________________________________________________________

Vážená paní ředitelko, 

děkujeme za možnost  připomínkovat  výše  uvedený návrh nařízení  vlády o nastavení  příspěvku na

bydlení pro rok 2015, který má zásadní význam pro finanční dostupnost nájemního bydlení seniorů

v Praze, Brně, Olomouci a dalších statutárních městech.

              Předložený návrh, prvně v historii, meziročně snižuje nastavené částky normativních nákladů

na bydlení v nájemních bytech! A to o 1,12 % až 1,28 % v Praze, o 1,62 % až 1,79 % ve městech nad

100 000 obyvatel, o 1,74 % až 1,91 %  ve městech 50 000 až 99 999 obyvatel, o 2,16 % až 2,34 % ve

městech 10 000 až 49 999 obyvatel a o 1,58 % až 1,79 % ve městech do 9 999 obyvatel. Snížení je

navrženo též u normativních nákladů na bydlení v družstevních bytech a v bytech vlastníků.

              Přitom:

- cena uzavřených nájmů se meziročně snižovat nebude, naopak u některých dojde k navýšení o

index CPI 2014, respektive o index růstu stavebních prací 2014,

- u elektřiny dojde ke snížení ceny o 1,5 % až 3 %,

- u plynu k navýšení ceny až o 5 % a

            s tím souvisejícího růstu ceny tepla,

- k navýšení ceny dojde též u vodného, stočného a u odvozu komunálního odpadu.

Navržené  snížení  normativních  nákladů  na  bydlení  a  tím  částek  příspěvku  na  bydlení  dále  sníží

finanční  dostupnost  nájemního  bydlení  osamocených  seniorů,  s čím  Rada  seniorů  ČR  zásadně

nesouhlasí.

               Pro meziroční snížení normativních nákladů na bydlení pro rok 2015 nejsou objektivní

důvody, Rada seniorů ČR je považuje za neopodstatněné a naopak požaduje  navýšení ve srovnání

s rokem 2014 o 2 až 4 procentní body. Tato připomínka je zásadní.

     Za akceptování naší zásadní připomínky předem děkujeme a jsme s úctou

                                                                                                

                                                                                                                                     Dr. Zdeněk Pernes

JUDr. Naděžda Břeská

Ministerstvo práce a soc. věcí ČR

Na poříčním právu 1

128 01 Praha 1
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