
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1252 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb 
Praha a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0582  v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Adam Zábranský  
Tisk: R-40556  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1252 ze dne 24. 5. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Účel / Název akce

Název akce

OBF MHMP 0091180000000 snížení běžných  výdajů 0811 -500,00

Centrum sociálních služeb Praha 0098201000147 účelově určeno pro Nábytkovou banku 124 0582 500,00

Číslo akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3612

4345

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

UZOdbor/Organizace ORJODPA



Důvodová zpráva 

 

Činnost nábytkové banky je jednou ze základních podmínek úspěšného nastěhování osob 

v bytové nouzi. Nastěhování představuje podstatný jednorázový výdaj každé domácnosti, ať 

už se jedná o náklady na stěhování, či základní zařízení bytu. Byty a ubytovací jednotky HMP 

se pronajímají jako nevybavené, nájemce se sám přihlašuje k odběru energií (elektřina, 

případně plyn). U osob, které se do bytů a ubytovacích jednotek HMP nastěhovávají ze 

situace bytové nouze je žádoucí, aby již od začátku nájmu měly alespoň základní vybavení a 

zařizovací předměty. Současně není žádoucí, aby například přinášely do bytů nalezený 

čalouněný nábytek či vybavení (nebezpečí rozšíření hmyzu). 

Sociální pracovníci navázaní na nové nájemce v první řadě mapují zdroje samotných klientů a 

možnosti pořízení základního vybavení z dávek mimořádné okamžité pomoci (MOP) či 

různých nadačních zdrojů. V praxi zabydlování se již ukázalo, že tyto zdroje jsou 

nedostačující, a proto HMP přistoupilo nejdříve k podpoře nábytkové banky provozované 

organizací R-Mosty (individuální dotace), následně vznikla nábytková banka v Centru 

sociálních služeb Praha, příspěvkové organizace hl. m. Prahy. Tato nábytková banka nyní 

operuje s darovaným nábytkem, sortiment je však omezený a některé základní vybavení zcela 

absentuje. 

Mezi zařízením, které je pro nastěhování nepostradatelné, ale v tuto chvíli není možné jej 

v dostatečně krátkém čase a alespoň základní kvalitě zajistit z MOP, ani v CSSP jsou: postele, 

matrace, jakýkoliv čalouněný nábytek (sedačky, židle), jídelní stoly. Dále je často velmi 

komplikované a zdlouhavé pořídit z MOP chladničku a pračku. U domácností, které nárok na 

dávky hmotné nouze nemají, tato možnost není. 

Finanční prostředky budou sloužit nájemcům bytů a ubytovacích jednotek HMP a Městské 

nájemní agentury pro pořízení základního vybavení bytů, ke kterému by se v potřebném čase 

jinak nedostali. CSSP bude ve spolupráci s klientem a jeho sociálním pracovníkem mapovat 

potřeby, nakoupí základní vybavení a zapůjčí ho klientovi na dobu životnosti majetku. 
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