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Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku  

„dále jen VSBBP“ 

(Mgr. Šárka Táborská – 2. pololetí 2016) 

 
 

Informace z jednání RMČ Praha 1 
 
19. schůze RMČ Praha 1 dne 15.06.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR16_0717 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_0718 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu ze sociální rezervy 

 UR16_0719 Uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

 UR16_0720 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 
 

20. schůze RMČ Praha 1 dne 18.07.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0808 Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy – DOHODA 

 UR16_0830 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 275, k. ú. Staré Město, 
Náprstkova 4 

 
22. schůze RMČ Praha 1 dne 24.08.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0903 Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou 

 UR16_0904 Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních 
služeb 

 UR16_0905 Návrh Sociální komise na čerpání ze Sociálního fondu MČ Praha 1 

 UR16_0906 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0907 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 
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 UR16_0908 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0909 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_0910 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
24. schůze RMČ Praha 1 dne 05.09.2016 
 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_1024 Uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

 UR16_1025 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_1026 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_1027 Informace o přehledu bytů ze sociální rezervy 
 
25. schůze RMČ Praha 1 dne 20.09.2016 
 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 
 

 UR16_1036 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 

28. schůze RMČ Praha 1 dne 18.10.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1153 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_1154 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 UR16_1155 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_1156 Přidělení finančních prostředků z rozpočtu HMP na projekt 
protidrogové prevence 
 

29. schůze RMČ Praha 1 dne 25.10.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1184 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR16_1185 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
30. schůze RMČ Praha 1 dne 08.11.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1228 Čerpání ze Sociálního fondu MČ Praha 1 - žádost Dívčí katolické střední 
školy, Platnéřská 4, Praha 1 o příspěvek na provoz denního stacionáře pro 
handicapované, zdravotně postižené osoby 
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 UR16_1229 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 
 

32. schůze RMČ Praha 1 dne 21.11.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1307 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_1308 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_1309 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_1310 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
33. schůze RMČ Praha 1 dne 29.11.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1327 Pohybové centrum pro seniory a další občany Prahy 1 

 UR16_1328 Žádost o souhlas MČ Praha 1 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb, 
s přijetím věcného daru 

 UR16_1329 Žádost o souhlas MČ Praha 1 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb, 
s přijetím účelového finančního daru 

 
34. schůze RMČ Praha 1 dne 29.11.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1362 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 
35. schůze RMČ Praha 1 dne 13.12.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1400 Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017 

 UR16_1408 Dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 – sociální oblast 

 UR16_1409 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 
 

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.  
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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. Termín úkolu pro 4 .PP, 3.PP a část 2. PP byl posunut 
na 31.12.2016 UR16_1117. Vyhlašuje se nové VŘ na 1. PP a 1. NP - byl zrušen záměr a 
vyhlášen nový - průběžně se plní. 

 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 
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 
 
17. zasedání ZMČ Praha 1 dne 06.09.2016 
 
ZMČ Praha 1 vzalo na vědomí bez usnesení zprávu o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku za 1. pololetí roku 2016 

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. 
 

Zápisy z jednání VSBBP za 2. pololetí 2016 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5 

 

 
Jednání VSBBP se uskutečnilo za 2. pololetí 2016 v těchto termínech 03.10 a 07.11. Zápisy 
z jednotlivých jednání jsou přílohou č. 1 této zprávy.   
 


