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Z Á P I S 

 
11. mimořádného jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví  

a protidrogovou problematiku (dále jen „VSBBP“) 
  

dne 27.10.2015 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 201, 2. patro 

Vodičkova 18, Praha 1 
 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 14:00 hod. a řídila Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 15:00 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), JUDr. Dana Maršálková (odborník), Martina 
Bauerová (místopředseda) 

 
Omluveni: ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1), Mgr. Karel Ulm, MPA (odborník), 
 
Hosté: Bc. Helena Čelišová, Mgr. Martin Skála, Irena Kvasničková, Mgr. Filip Kračman,  

Mgr. Zdeněk Tesařík 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Zdenka Tomíčková 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 11. mimořádného jednání VSBBP 
2. Prohlídka nebytového prostoru na adrese Žitná 1383/35, Praha 1 
 
1. Schválení programu 11. mimořádného jednání VSBBP 
Pro navržený program 11. mimořádného jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, 
program byl přijat. 
 
2. Prohlídka nebytového prostoru na adrese Žitná 1383/35, Praha 1 
Již v minulém volebním období informovala vedoucí Odboru technické a majetkové správy 
paní předsedkyni Mgr. Táborskou o volných a dlouhodobě nevyužitých nebytových prostor v 
1. NP na adrese Žitná 1383/35, Praha 1, s tím, že prostory nejsou vhodné pro komerční 
účely. 
V březnu letošního roku schválila Rada hl. m Praha návrh na poskytnutí účelových dotací 
městským částem, které jsou určené primárně na investiční akce v oblasti školství a sociální 
politiky. V návaznosti na proběhlá jednání s radní Ing. Mgr. Ropkovou obdržela paní 
předsedkyně Mgr. Táborská informaci, že MHMP poskytne na úpravu tohoto nebytového 
prostoru dotaci za podmínky, že prostor bude využit pro sociální účely. V souvislosti s výše 
uvedeným a se žádostí Farní Charity, kterou členové VSBBP projednávali v březnu letošního 
roku, předložila předsedkyně Mgr. Táborská členům VSBBP na vědomí dispoziční studii a  
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investiční záměr investora na stavební úpravu nebytových prostor v 1. NP bytového 
domu  na adrese Žitná 1383/35, včetně změny jejich užívání na středisko pomoci ženám 
v sociální nouzi. Podlahová plocha nebytových jednotek je celkem 225 m2. Orientační odhad 
nákladů bez DPH je 17.500 Kč/m2, celkem 3.937.500 Kč bez DPH.  
Na 10. jednání VSBBP, které se uskutečnilo 19.10.2015 se členové VSBBP rozhodli provést 
v objektu na adrese Žitná 35, Praha 1 osobní prohlídku. 
 

Usnesení č. 24/15: VSBBP 1. Konstatuje, že nebytové prostory v 1. NP bytového domu na 
adrese Žitná 1383/35 nejsou vhodné pro komerční účely 2. Konstatuje, že nebytové 
prostory v 1. NP bytového domu na adrese Žitná 1383/35 jsou vhodné pro sociální službu 
3. Bere na vědomí informaci ředitelky Střediska sociálních služeb Bc. Čelišové o zvážení 
možností vykonávat sociální služby Střediskem sociálních služeb.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
  
 
 
 

          Mgr. Šárka Táborská 
   předsedkyně výboru 

                         v. r.  
           

� Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


