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Bytová politika města Plzně
„Domov jako taneční sál pro
duši…“
Mgr. Karolína Vodičková, MBA
Odbor sociálních služeb MMP

2. 11. 2017

Struktura městských bytů
 na území města Plzně je 73 158 obydlených bytů
 ve vlastnictví města 3 150
 473 bytů pro osoby starší 65 + a invalidní důchodce
 109 bezbariérových bytů
 cca 800 bytů se sníženým nájemným

Nájemné v Plzni
Základní nájemné: 82,10 Kč/m2/měsíc/podlahové plochy bytu
U bytu zvláštního určení: 50 Kč/m2/měsíc/ plochy bytu
Tržní nájemné v rozmezí od 110,00 do 150,00 Kč/m2plochy bytu/měsíc
Nájemné se může měnit v závislosti na koeficientu domu (až -30%)
a vybavení bytu
Sociální pracovník může navrhnout snížení nájemného o 30 % na
dobu jednoho roku
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Jak získat městský byt
1. Na základě přihlášky ke konkrétnímu bytu
prostřednictvím realitního portálu města
http://byty.plzen.eu/reality

2. Na základě žádosti o byt

KONCEPCE SOCIÁLNÍHO
A DOSTUPNÉHO BYDLENÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ
NA ROKY 2016 - 2020

Cíl koncepce....
Cílem koncepce je zmapovat situaci v oblasti bydlení
v Plzni směrem k osobám, které nemohou za tržních
podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní
a prostorově nevyloučené nájemní
bydlení a navrhnout vhodná opatření k řešení dané
problematiky.
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Hlavní problém bydlení....
Vysoké zatížení některých domácností výdaji na bydlení!
Ohrožené jsou především domácnosti s jedním
příjmem - domácnosti jednotlivců, zejména seniorů.
Mezi skupiny domácností ohrožených sociálním vyloučením v oblasti
bydlení patří hlavně:
lidé na začátku a po skončení své profesní kariéry
samoživitelky a samoživitelé
senioři, osoby se zdravotním postižením
nízkopříjmové domácnosti
lidé znevýhodnění na trhu bydlení z důvodu své národnosti, rasy či náboženství
Akceptace určité skupiny osob jako osob ohrožených bytovou nouzí

Strategická část
Při tvorbě opatření a jejich implementaci je důležité
nevytvářet rezidenční segregaci a v lokalitách, kde je již
vytvořena, ji vhodnými opatřeními odstranit či alespoň eliminovat.
Sociální a dostupné bydlení ve městě Plzni vychází z vládní koncepce.
Koncepce sociálního bydlení ČR předpokládá, že systém sociálního bydlení bude
určen pouze osobám, které splní zákonem stanovené podmínky.

Prevence ztráty bydlení
Program prevence ztráty bydlení cílený na nájemce městských bytů
Spolupráce Bytového odboru MMP s Odborem sociálních služeb MMP
a se sociálními pracovníky městských obvodů
Spolupráce sociálních pracovníků s Bytovou komisí RMP
Informační kampaň cílená na prevenci ztráty bydlení
Informační kampaň směřována plošně na obyvatele města Plzně
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Senioři
Navýšit kapacitu chráněného bydlení na celkovou kapacitu
80 bytů velikosti 1+1
Navýšit kapacitu domů s byty zvláštního určení ze současných
473 bytů na kapacitu cca 700 bytů
Vybudovat komunitní bydlení pro seniory, komunitní byty
Realizace cohousingu 55+

Osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení s byty 2+1 pro rodiče s dítětem, o které
celý život pečovali – možnost ubytování a zároveň
poskytování odpovídající sociální a zdravotní péče
Navýšit počet bezbariérových bytů ze stávajícího počtu 109
na celkový počet 150
Adekvátní bydlení osobám, u kterých sociální pracovníci
vykonávají opatrovnictví

Osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby bez domova

Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Plzni
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Klíčové aktivity projektu
1. Aktualizace "Koncepce města Plzně", včetně zpracování potřebných analýz,
a dopracování podpůrných strategických a metodických podkladů
2. Ověření „Koncepce města Plzně“ a podpůrných strategických
a metodických podkladů v praxi
3. Spolupráce s MPSV
4. Vzdělávání sociálních pracovníků a dalších aktérů Koncepce města Plzně
5. Evaluace projektu
6. Informační kampaň

Co se zatím podařilo
V
V
 Zřídit v rámci OSS MMP oddělení sociální práce a metodiky
sociálního bydlení
Přednostně přidělit do městských bytů 4 klienty chráněného bydlení
Úprava směrnic - bytová problematika
Uzavření 9 nájemních smluv v sociálním bydlením

Co se zatím podařilo
VV
Výstavba komunitního domu pro seniory U Jam č. or.
23 –nástavba domu
11 upravitelných bytů 1+1 a sdílený prostor
Komunitní byty budou sloužit k poskytování sociálního bydlení pro
seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku
zvláštních potřeb (věk, zdravotní stav, soc. okolnosti)
Celkové náklady: cca 18 mil. Kč bez DPH (kompletně financováno
z prostředků města)
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Co se zatím podařilo
Komunitní dům pro seniory
U Jam č. or. 23
VV

Co se zatím podařilo
VV
Revitalizace bytových domů v Plachého ulici
Celkem 50 bytů 1+1 a garsoniér a dále kancelářské a nebytové prostory
Z toho 13 bytů v domě Plachého 42 pro sociální bydlení
Celkové náklady: 7,3 mil. Kč bez DPH
Termín dokončení: 30. 9. 2017
2 domy Plachého 44 a 46 bydlení pro seniory + 1 dům Plachého 48
dostupné bydlení pro samoživitelky/samoživitele
Celkové náklady: 30 mil. Kč bez DPH
Termín dokončení: 31. 3. 2018

Co se zatím podařilo
VV
Revitalizace bytových domů v Plachého ulici
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Co se realizuje
VV
Rekonstrukce bytů pro sociální účely
5 bytů ve standardních domech města
Žádost o dotaci v rámci 35. Výzvy IROP – Sociální bydlení pro sociálně
vyloučené lokality
Celkové náklady 2,807 mil. Kč (z toho 90% dotace)
Předpokládaný termín dokončení: 12/2017

Co se realizuje
VV
Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního
bydlení
5 velkometrážních bytů ve standardních domech města – vznikne 10
bytů
Žádost o dotaci v rámci Výzvy IROP – ITI
Celkové náklady 7,866 mil. Kč (z toho 90% dotace)
Předpokládaný termín dokončení: 06/2018

Co se připravuje
VV
Revitalizace lokality Zátiší
Odstranění stávajících nevyhovujících bytových domů a výstavba 18
nových bytových domů s 195 byty 1+kk a 2+kk
3 etapy
Aktuální stav: před vydáním územního rozhodnutí, připraveno
výběrové zřízení na zhotovení DSP a PDPS
Celkové náklady: 320 mil. Kč
Financování z prostředků města nebo v případě vypsání vhodného
dotačního titulu s dotací (de minimis???)
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Příklad dobré praxe
Prevence ztráty bydlení
V

V Paní Marie byla na základě nájemní smlouvy ze dne 19. 10. 2015 nájemcem bytu
č. 24 na adrese xxxx. Předmětný byt doposud užívá společně dcerou ve věku 7 let a přítelem Josefem, který
je otcem dítěte.
Paní Marii byla ukončena nájemní smlouva rozhodnutím k 31. 3. 2017 z důvodu neplacení nájemného pro
dluh za období tří měsíců od 10/2016 do 01/2017.
Paní Marie vyhledala sociálního pracovníka NNO, který kontaktoval sociálního pracovníka OSS MMP.
Společné řešení:
Paní Marie ještě před skončením nájmu požádala o uzavření splátkového kalendáře na
dluh ve výši 28 488,00 Kč na nájemném a zálohách na služby s měsíční splátkou
1 600,00 Kč/měsíc.
Splátkový kalendář byl schválen rozhodnutím Odboru bytového MMP.
O úhradu dluhu byla požádána Nadace Terezy Maxové.
Uzavřena nájemní smlouva – sociální byt.

Děkuji za pozornost
Mgr. Karolína Vodičková, MBA
vedoucí odd. sociální práce a metodiky sociálního bydlení Odbor sociálních
služeb MMP

Statutární město Plzeň

Úřad služeb obyvatelstvu

T +420 378 033 353

náměstí Republiky 1

Odbor sociálních služeb

M +420 724 527 504

306 32 Plzeň

Martinská 2

E vodickovak@plzen.eu

www.plzen.eu

301 00 Plzeň

W www.plzen.eu/socialnisluzby
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