
 

      
Sociální bydlení organizace Statek Vlčkovice, o.p.s. 
 
Pro koho je sociální bydlení určeno? 
Sociální bydlení je určeno osobám ze Středočeského kraje v akutní bytové nouzi, kterým z 
různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemného bydlení či jsou na 
trhu s bydlením jinak diskriminováni. Dispozice bytových jednotek spíše vyhovuje rodinám, 
avšak do našeho bydlení přijímáme i jednotlivce. Snažíme se fungovat v rámci pomyslného 
prostupného bydlení někde uprostřed. Tedy je předpoklad, že žadatelé nepotřebují celodenní 
dohled našeho koordinátora sociálního bydlení a zvládnou bydlet samostatně.  
 
Jak funguje naše sociální bydlení 
Sociální bydlení poskytujeme maximálně na dobu tří let a tří měsíců. Pokud mají obyvatelé 
zájem, doprovázíme je při procesu hledání a získávání samostatného bydlení a v souvisejících 
situacích. V případě získání bytu na území ORP Votice nabízíme další návazné poradenské 
služby a pokračování v práci na dalších cílech. 
 
Kde poskytujeme sociální bydlení? 
Sociální bydlení poskytujeme v osadě Vlčkovice, která patří pod městys Neustupov a nachází 
se cca 6 km od Votic. Votice jsou obcí s rozšířenou působností, kde jsou zastoupeni dva 
pediatři, ZŠ a MŠ a také speciální škola. Na městském úřadě lze vyřídit vše (od dokladů 
totožnosti, řidičského oprávnění až po sociální odbor, kde je také orgán sociálně právní 
ochrany dítěte). Ve Vlčkovicích jsou k dispozici 2 sociální byty v rámci jednoho bytového 
domu. Oba byty jsou 2+1. Obyvatelé získávají možnost trvalého bydliště a podnájemní 
smlouvy.  
 
Výše nájemného 
Nájemné je stanoveno na 3 000 Kč. K těmto částkám se ještě přidává odběr elektřiny, zálohy 
na elektřinu jsou 1 320 Kč. Celkem tedy činí nájemné 4 320 Kč. Z důvodu podnájemní smlouvy 
nelze na byt žádat příspěvek na bydlení ale pouze doplatek na bydlení. Poplatky za odpady 
jsou hrazeny jednou ročně (v měsíci dubnu). 
 
Dopravní obslužnost 
Dopravní obslužnost není optimální. Spojení je pouze autobusové či vlastním automobilem. Z 
Vlčkovic do Votic jede spoj v 5:00, 7:30, 14:45 a 16:40. Zpět z Votic jede autobus v 4:50, 7:20, 
14:35, 16:30. Zde je bohužel nevykrytý prostor v rámci zpětného návratu do Vlčkovic, pokud 
obyvatel odjede ráno v 7:30 a chce se ještě dopoledne vrátit (návštěva lékaře atd.). 



 

 
 
 
 
Výběrové řízení 
Výběrové řízené je dvoukolové. V prvním kole (do 1. listopadu) probíhá sběr vyplněných 
žádostí o přidělení bytu zaslaných poštou na adresu organizace nebo mailem na 
pocepicka@statekvlckovice.cz. 
Žádosti musí dorazit na adresu organizace nebo emailem do pátku 1.11.2019. 
 
Ve druhém kole výběrového řízení (listopad 2019) jsou žadatelé vyzváni k osobní návštěvě 
statku, prohlídce bytu a ústnímu pohovoru. 
 
Kritéria výběrového řízení jsou: 

- zaslání vyplněné žádosti o přidělení bytu 
- účast na druhém kole výběrového řízení 
- také zohledňujeme schopnost zvládnout prostředí statku a vypořádat se s nepříznivou 

dopravní obslužností 


