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Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0050 ze dne 16.04.2019 

Statut Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví  

a protidrogovou problematiku MČ Praha 1 

 

Oblast sociální politiky: 

1. Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 

1. Navrhuje a vypracovává koncepce ve své oblasti, příp. navrhuje změny platné koncepce. 

2. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na území MČ 

Praha 1 včetně návrhů na změnu sítě sociálních služeb v procesu Střednědobého plánování 

sociálních služeb na území HMP.  

3. Monitoruje, vyhodnocuje, případně navrhuje vytváření poradenských a informačních center 

sociálních služeb a sociální péče, prevence a intervence. Monitoruje a vyhodnocuje činnost 

sociálně právní poradny a další činnosti sociálního odboru ÚMČ Praha 1. 

4. Monitoruje možnosti čerpání prostředků z fondů EU pro oblast své působnosti. 

5. Vyhodnocuje zkušenosti s realizací sociální politiky v zemích EU a promítá je do pravomocí  

a podmínek MČ Prahy 1. 

6. Navrhuje rozpočet a využití Sociálního fondu MČ Praha 1. Vyjadřuje se k rozpočtu MČ Praha 1 

v sociální oblasti. Návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 ke schválení.  

7. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP a jiných 

městských částí.   

8. Spolupracuje s relevantními institucemi státní správy.  

9. Spolupracuje se Střediskem sociálních služeb Praha 1, příspěvkové organizace MČ Praha 1,  

a může se vyjadřovat k jeho záměrům. 

10. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1, i s organizacemi, jejichž sídlo 

není v Praze 1, které poskytují sociální služby občanům Prahy 1, případně i dalšími, které se 

oblastí sociálních věcí zabývají. 

11. Podílí se na vytváření kritérií pro dotační politiku v této oblasti, včetně vyhodnocování její 

účinnosti. Monitoruje a kontroluje využití prostředků z dotačních programů MČ Praha 1  

v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok. 

12. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ a ZMČ Praha 1. 

13. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1  

ve věcech jí svěřených. 

14. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů 

a komisí MČ Praha 1. 

15. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkajících se působnosti výboru v této oblasti, 

předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1 k projednání do výboru, Střediskem 

sociálních služeb Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 

v této oblasti. 

16. Plní další úkoly v oblasti sociální a bytové politiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 

1. 
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Oblast bytové politiky: 

1. Podílí se na tvorbě a revizích koncepce bydlení MČ Praha 1, monitoruje její plnění  

a vyhodnocuje její efektivitu. 

2. Monitoruje způsob využívání bytového fondu MČ Praha 1 z hlediska souladu se schválenou 

koncepcí bytové politiky a zjištěných potřeb jednotlivých cílových skupin. 

3. Monitoruje proces oprav a úprav bytového fondu MČ Praha 1 a formuluje priority v této oblasti 

dle zjištěných potřeb jednotlivých cílových skupin. 

4. Sleduje vývoj bytové politiky na území HMP, doporučuje opatření pro koordinaci s bytovou 

politikou MČ Praha 1 a formuluje návrhy pro úpravy bytové politiky HMP dle potřeb občanů 

MČ Praha 1. 

5. Spolupracuje s příslušným radními, odbory, komisemi a výbory ÚMČ Praha 1, relevantními 

institucemi státní správy a dalšími samosprávami na využití bytového fondu MČ Praha 1  

pro potřeby sociální oblasti a projednává využití obecního majetku (bytového i nebytového) 

pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací, poskytujících sociální služby pro 

občany z MČ Praha 1 a na základě zjištěných potřeb občanů MČ Praha 1.  

6. Monitoruje využití kapacit DPS, sleduje jejich adekvátnost vzhledem k potřebám občanů MČ 

Praha 1 a navrhuje úpravy v této oblasti včetně návrhů na výstavbu nových DPS. 

7. Ve spolupráci s Odborem sociálních a věcí a zdravotnictví MČ Praha 1 prověřuje možnost 

umisťování občanů MČ Prahy 1 v zařízeních sociálního charakteru mimo území MČ Praha 1  

a monitoruje výsledky této aktivity.  

8. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje změny v pravidlech, Pravidlech pro poskytování slev  

na nájemném z důvodu nepříznivé sociální situace nájemců v obecních bytech MČ Praha 1, 

Pravidlech pro poskytnutí místa v bytovém domě MČ Praha 1 Ve Smečkách, Pravidlech  

pro nájem bytů ze sociální rezervy, pravidlech pro poskytování bytů v dalších režimech dle 

koncepce bytové politiky MČ Praha 1 a Pravidlech pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem 

bytů s pečovatelskou službou na území MČ Praha 1. 

9. Vyhodnocuje efektivitu a adekvátnost Koncepce pomoci MČ Praha zmírňující sociální  

a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1 související s výší nájemného v bytech a navrhuje její 

změny a úpravy. 

 

Oblast bezdomovectví: 

1. Monitoruje a vyhodnocuje plnění Koncepce řešení problematiky bezdomovectví MČ Praha 1  

a MHMP na území městské části, případně navrhuje změny těchto koncepcí. 

2. Spolupracuje na tvorbě dotační politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování 

její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z dotačních programů MČ 

Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok. 

3. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo 

není v Praze 1, které se problematikou bezdomovectví zabývají. 

4. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v oblasti bezdomovectví. 

5. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských 

částí a ministerstev k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky 

bezdomovectví na území MČ Praha 1. 

6. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1. 

7. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1  

ve věcech jí svěřených. 



Stránka 3 z 3 
 

8. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů 

a komisí MČ Praha 1. 

9. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkajících se působnosti výboru v této oblasti, 

překládaných kompetentním radním MČ Praha 1 k projednání do výboru a příslušným 

odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti. 

10. Plní další úkoly v oblasti bezdomovectví, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1. 

 

Oblast protidrogové problematiky: 

1. Podílí se na plánování a realizaci protidrogové politiky na území MČ Praha 1. 

2. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje změny k platné Koncepci protidrogové politiky  

hl. m. Prahy, Strategii protidrogové politiky hl. m. Prahy a Akčnímu plánu protidrogové politiky 

hl. m. Prahy. 

3. Spolupracuje na tvorbě dotační politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování 

její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z dotačních programů MČ 

Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok. 

4. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo 

není v Praze 1, které se problematikou protidrogové politiky zabývají. 

5. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1, k části zajišťující financování protidrogové politiky 

MČ Praha 1. 

6. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských 

částí a ministerstev k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky 

protidrogové politiky na území MČ Praha 1. 

7. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1. 

8. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy ve své oblasti, popřípadě RMČ Praha 1  

ve věcech jí svěřených. 

9. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů 

a komisí MČ Praha 1. 

10. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkajících se působnosti výboru v této oblasti, 

předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1 k projednání do výboru a příslušným 

odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti. 

11. Plní další úkoly v oblasti protidrogové problematiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ 

Praha 1. 


