
 

Statut sociální komise Rady MČ Prahy 5 na rok 2019-2022 

 

Článek I. 

Postavení a složení komise  

1. Sociální komisi zřizuje jako iniciativní a poradní orgán Rada městské části Praha 5. 

2. Komise je sedmičlenná, tvořená předsedou, dvěma místopředsedy a čtyřmi členy, s hlasovacím 

právem. 

3. Předsedu, místopředsedy a členy komise jmenuje a odvolává rada MČ P5, komise je ze své činnosti 

odpovědná Radě MČ P5. 

4. Tajemník komise je pracovník MČ P5, odboru sociální problematiky a prevence kriminality nebo 

odboru bytů a privatizace, který zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů 

předsedy komise. 

5. Komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jmenovaných členů Komise. V případě, že 

je Komise neusnášeníschopná, svolá předseda členy Komise k dalšímu jednání Komise, a to nejpozději 

do 14 dnů od konání neusnášeníschopné Komise. 

6. Jednání Komise jsou veřejná; u problematiky, která se týká osobních či citlivých údajů, je účast 

veřejnosti vyloučena.  

7. Komise je ustavena na dobu určitou, kterou je myšlena doba odpovídající funkčnímu období Rady 

města.  

8. Členství v Komisi končí: (a) ukončením výkonu funkce (b) odvoláním Radou města, (c) rezignací člena 

Komise, (d) úmrtím člena Komise. 

Článek II. 

Náplň činnosti komise 

1. Posuzuje koncepci, strategii a politiku sociálních služeb a v oblasti sociálního bydlení (v souladu se 

schválenými dokumenty MČ P5), iniciuje změny a návrhy v rozsahu své působnosti k Radě MČ P5. 

2. Zabývá se problematikou etnických skupin a národnostních menšin.  

3. Vyhodnocuje a předkládá stanoviska a aktuální informace a podklady pro rozhodování Rady města, 

týkající se vývoje a situace v oblasti působnosti komise.  



4. Předkládá Radě MČ P5 cestou věcně příslušného radního iniciativní návrhy v oblasti působnosti 

komise. 

5. Spolupracuje s orgány komunitního plánování v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb na 

území MČ Praha 5 a služeb souvisejících. 

6. Při plnění úkolů spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a dalšími veřejnými službami, jejichž 

náplní činnosti je řešení sociální problematiky obyvatelstva (např. mateřská centra, spolky sdružující 

handicapované osoby, seniory atd.). 

7. Projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů působících na území 

MČ P5, pokud se na komisi přímo obrátí, a to opět v oblasti působnosti komise.  

8. Podílí se na přípravě a vyhlášení dotačních programů v oblasti působnosti komise.  

9. Projednává a následně doporučuje Radě MČ P5 návrhy na pronájem bytů na základě žádostí ze 

sociálních důvodů a seniorů vč. žádostí o prodloužení nájemního vztahu z těchto důvodů. 

10. V případě potřeby si může komise na návrh předsedy nebo kteréhokoliv ze členů komise na konkrétní 

problematiku přizvat experty a odborníky dle vlastního výběru, pokud jejich účast schválí komise. 

Nemají však hlasovací právo, pouze poradní hlas. 

11. Předkládání pololetní zprávu o činnosti komise Radě městské části P5. 

12.  Komise úzce spolupracuje ve své působnosti s radním pro sociální oblast, resp. radním pro oblast 

bytovou, radními a zastupiteli, komisemi Rady a výbory Zastupitelstva MČ P5. Dále s odborem sociální 

problematiky a prevence kriminality, odborem bytů a privatizace a dotčenými odbory MČ P5. 

13. Spolupracuje s nestátními a charitativními organizacemi, které sídlí na Praze 5 a také s organizacemi 

z jiných MČ, které poskytují sociální služby občanům v Praze 5.  

 

Článek III. 

Platnost a účinnost 

Tento statut nabyl platnosti a účinnosti schválením Rady MČ Praha 5 dne 5. 6. 2019, usnesením č. 

23/667/2019.   

 


