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Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku  

„dále jen VSBBP“ 

(Mgr. Šárka Táborská – 1. pololetí 2016) 

 
 

Informace z jednání RMČ Praha 1 
 
1. schůze RMČ Praha 1 dne 12.01.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0003 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR16_0004 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR16_0005 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0009 Volné kapacity MČ Praha 1 pro krizové ubytování uprchlických rodin 

 UR16_0017 Výběr nejvhodnější nabídky "Vybavení objektu Samcova-Lodecká" 
 

2. schůze RMČ Praha 1 dne 19.01.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0075 Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem malometrážních 
bytů a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou a bytovém domě s 
pečovatelskou službou v Praze 1 

 UR16_0076 Využití části objektu domu s malometrážními byty umožňujícího funkci 
domu s pečovatelskou službou (DUF DPS) č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3, 
Praha 1 (část 2. PP, 1. NP - 3. NP) 

 UR16_0065 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1527, k. ú. Nové Město, Navrátilova 14 
 

3. schůze RMČ Praha 1 dne 26.01.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0087 Řešení bytové situace žadatelů o nájem menšího bytu 

 UR16_0088 Uzavření a prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" 
MČ Praha 1 

 UR16_0089 Dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální 

 UR16_0110 Návrh realizace programu FIXPOINT - instalace a provoz bezpečnostních 
kontejnerů na odvoz injekčního materiálu 
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4. schůze RMČ Praha 1 dne 09.02.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0119 Uzavření a prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" 
MČ Praha 1 

 UR16_0120 Finanční pomoc formou slevy u nájemců v bytech MČ Praha 1 

 UR16_0121 Poskytnutí slev na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 UR16_0122 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

 UR16_0125 Žádost o zrušení žaloby o vyklizení bytu v domě č. p. 493, k. ú. Staré 
Město, Železná 20 

 
5. schůze RMČ Praha 1 dne 16.02.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0162 Změna ve složení Komise sociální Rady MČ Praha 1 

 UR16_0163 Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou 

 UR16_0188 Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava nebytového prostoru v 1. NP - 
Středisko pomoci ženám v sociální nouzi - Žitná 1383/35, k. ú. Nové Město 

  
7. schůze RMČ Praha 1 dne 08.03.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR16_0241 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0242 Uzavření a prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" 
MČ Praha 1 

 UR16_0243 Zrušení části usnesení číslo UR16_0120 ze dne 9. 2. 2016 ve věci finanční 
pomoci formou slevy na nájemném 

 UR16_0244 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0245 Skončení užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR16_0246 Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, občany MČ Praha 1 pro rok 2016 

 UR16_0247 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace MČ Praha 1 Středisko sociálních 
služeb za rok 2015 

 
9. schůze RMČ Praha 1 dne 22.03.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0311 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy na realizaci projektu "Veřejná prostranství – mapování vybraných parků 
a zahrad na území MČ Praha 1 z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti" - II. etapa 
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 UR16_0312 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0313 Řešení bytové situace žadatele o nájem menšího bytu 

 UR16_0314 Uzavření a oprava prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro 
pronájem bytů ze sociální rezervy 

 UR16_0315 Prodloužení Smlouvy o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 
1 

 UR16_0316 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0317 Výběr dodavatele služby pro MČ Praha 1 - "Zajišťování práce pro osoby 
bez přístřeší" 

 UR16_0318 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na 
podporu projektu v procesech plánování sociálních služeb 

 UR16_0319 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na 
podporu realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 

 
11. schůze RMČ Praha 1 dne 11.04.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0395 Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantového 
programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast 

 UR16_0396 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR16_0397 Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 
– dohoda 
 

12. schůze RMČ Praha 1 dne 19.04.2016 
 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0442 Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23 za rok 2015 

 UR16_0443 Revokace části usnesení č. UR16_0317 ze dne 22.3.2016 Výběr 
dodavatele služby pro MČ Praha 1 - "Zajišťování práce pro osoby bez přístřeší" 

 UR16_0444 Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou 

 UR16_0445 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR16_0163 ze dne 16.02.2016 v 
bodu 1, odst. 1.5 - Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou 
službou 

 UR16_0464 Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem 
nebytových prostorů v domě č. p. 1383, k. ú. Nové Město, Žitná 35 

 UR16_0470 Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu -"3. ročník 
Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb MČ Praha 1" 

 
13. schůze RMČ Praha 1 dne 26.04.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0483 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v obytném domě Ve 
Smečkách 594/26 
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 UR16_0484 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociální dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0485 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0486 Uzavření Smluv o nájmu bytů ze sociální rezervy dle Pravidel pro 
pronájem bytů ze sociální rezervy 

 UR16_0487 Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění 
ostrahy a recepčních služeb v objektu Ve Smečkách 594/26, Praha 1" 

 UR16_0488 Návrh na Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 
MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast 

 UR16_0489 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 

14. schůze RMČ Praha 1 dne 03.05.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 
 

 UR16_0530 Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1 

 UR16_0534 Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 
– dohoda 

 UR16_0535 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu ze sociální rezervy dle Pravidel pro 
pronájem bytů ze sociální rezervy 
 

15. schůze RMČ Praha 1 dne 16.05.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0592 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního Fondu 
 
17. schůze RMČ Praha 1 dne 01.06.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0639 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0640 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_0641 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0642 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního Fondu 

 UR16_0644 Nabídky ke zveřejněnému záměru podle § 36 odst. (1) zákona 
čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1383, k. ú. Nové 
Město, Žitná 35 

 UR16_0658 Oprava tiskové chyby v příloze usnesení číslo UR16_0627 ze dne 
16.05.2016 věci: Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem - 
kuchyně v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1 
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18. schůze RMČ Praha 1 dne 08.06.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0690 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_0691 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0694 Přidělení finančních prostředků v rámci Specifické primární prevence 

 UR16_0695 Uzavření nájemních smluv k bytům v 6. a 7. nadzemním podlaží domu č. 
p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 dle usnesení číslo 
 
 

Úkoly z jednání RMČ Praha 1 

 Úkol z RMČ12, č. usnesení UR15_0401, ze dne 31.03.2015, bod 5, VĚC: Záměr na 
využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží 
ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití. Znění úkolu: předložit 
Radě MČ Praha 1 podmínky pro využití a provoz prostor 4. PP - 1. NP objektu 
Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží ulic Samcova - 
Lodecká, k. ú. Nové Město. Termín úkolu byl posunut usnesením č. UR15_1265 z 
29.9.2015 na 30.11.2015, č. UR15_1492 na 31.12.2015, č. UR16_0056 na 29.02.2016, 
č. UR16_0571 na 30.6.2016 a č. UR16_0898 na 30.9.2016.  
Podmínky pro využití části objektu domu s malometrážními byty umožňujícího funkci 
domu s pečovatelskou službou č.p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1 (část 
2. PP, 1. NP - 3. NP) byly předloženy a schváleny RMČ Praha 1 usnesením č. 
UR16_0076 ze dne 19.01.2016. Termín úkolu pro 4. PP, 3. PP a 1. PP byl posunut 
usnesením č. UR16_0290 z 30.4.2016 na 30.06.2016 usnesením č. UR16_0571.  
Podmínky pro využití a provoz prostor 1. PP projednala a schválila RMČ Praha 1 
UR16_0627 ze dne 16.05.2016. 

 Úkol z RMČ12, č. usnesení UR15_0401, ze dne 31.03.2015, bod 3, VĚC: Záměr na 
využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží 
ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití. Znění úkolu: předložit 
Radě MČ Praha 1 podmínky pro využití prostor 2. NP - 3. NP objektu Novostavby pro 
bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové 
Město. Termín úkolu byl posunut usnesením č. UR15_1265 z 29.9.2015 na 
30.11.2015, č. UR15_1492 na 31.12.2015. Splněno. 

 Úkol z RMČ16, č. usnesení UR14_0683, ze dne 13.05.2014, bod 4, VĚC: Přidělení 
úkolů, dotazů a interpelací z 32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 29.04.2014. 
Znění: zajistit splnění úkolu 6 usnesení č. UZ14_0605 - pokračovat ve spolupráci s hl. 
m. Prahou tak, aby veškeré budoucí projekty pro drogové závislé a umístění 
adiktologických zařízení na území Městské části Praha 1, byly připravovány a 
realizovány na základě stanoviska Městské části Praha 1, zejména, aby tato 
adiktologická zařízení nebyla umísťována v blízkosti škol, školských zařízení, zařízení 
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, domovů s pečovatelskou službou a kluby 
seniorů na území Prahy 1. Termín úkolu byl posunut z 31.12.2014 na 31.12.2015 
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usnesením UR15_0027. Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ15_0089 
dne 22.04.2015 posunulo termín úkolu až do 31.12.2018. 
Úkol je dlouhodobého charakteru - jednání probíhají, budou pokračovat a jsou 
realizována v průběhu celého volebního období. 

 

Informace z jednání ZMČ Praha 1 
 
12. zasedání ZMČ Praha 1 dne 27.01.2016 

ZMČ Praha 1 vzalo na vědomí bez usnesení zprávu o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku za 2. pololetí roku 2015 

13. zasedání ZMČ Praha 1 dne 15.03.2016 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  
 

 UZ16_0229 Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku 
 

15. zasedání ZMČ Praha 1 dne 17.05.2016 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením 

 UZ16_0265 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu JEDNIČKA PRO 
ROK 2016 - sociální oblast 

 UZ16_0266 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních 
služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1 

 

Úkoly z jednání RMČ Praha 1 

 Úkol z ZMČ32, č. usnesení UZ14_0605, ze dne 29.04.2014, bod 6,VĚC: Protidrogová 
politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Informace z jednání ZHMP. 
Znění: pokračovat ve spolupráci s hl. m. Prahou ve smyslu bodu 5) tohoto usnesení 
tak, aby veškeré budoucí projekty pro drogové závislé a umístění adiktologických 
zařízení na území Městské části Praha 1, byly připravovány a realizovány na základ 
stanoviska Městské části Praha 1, zejména, aby tato adiktologická zařízení nebyla 
umísťována v blízkosti škol, školských zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a 
mládeže, domovů s pečovatelskou službou a kluby seniorů na území Prahy 1. Termín 
úkolu byl posunut z 31.12.2014 na 31.12.2018 UZ15_0089. Ve spolupráci s hl. m. 
Prahou pokračují další jednání, která jsou a budou realizována v průběhu celého roku 
i volebního období. 
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Informace z jednání ZHMP 
 
Zasedání ZHMP dne 25.2.2016 
 
ZHMP schválilo usnesením 
 

 14/9 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb 

 
 

Zápisy z jednání VSBBP za 1. pololetí 2016 
 
Jednání VSBBP se uskutečnilo za 1. pololetí 2016 v těchto termínech 18.01, 07.03., 04.04., 
09.05. a 13.06.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


