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Z Á P I S 
 

12. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví  
a protidrogovou problematiku (dále jen „VSBBP“) 

 
dne 23.11.2015 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 201, 2. patro 
Vodičkova 18, Praha 1 

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:00 hod. a řídila Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 17:00 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), JUDr. Dana Maršálková (odborník), Mgr. Karel 
Ulm, MPA (odborník), Martina Bauerová (místopředseda),  
ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1) 

 
Omluveni: Bc. Helena Čelišová 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 12. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 10. jednání VSBBP  
3. Schválení zápisu z 11. mimořádného VSBBP 
4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
5. Stanovení termínů na 1. pololetí 2016 
6. Informace z Komise obchodu a služeb k usnesení VSBBP č. 18/15 Situace na Uhelném 

trhu 
7. Grantový program „Jednička pro rok 2016 – sociální oblast“ - podpora organizací, které 

nesplňují podmínky grantového programu  
8. Žádost Kolpingova domu provozujícího Azylový dům pro matky s dětmi 

 
1. Schválení programu 12. jednání VSBBP 
Pro navržený program 12. jednání hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP, program byl 
přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 10. jednání VSBBP  
K zápisu z 10. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všech 5 přítomných členů VSBBP. 
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3. Ověření zápisu z 11. mimořádného jednání VSBBP  
K zápisu z 11. mimořádného jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - 
pro schválení zápisu hlasovali všech 5 přítomných členů VSBBP. 
 
4. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou MČ Praha 1. 
35. schůze RMČ Praha 1 dne 21.10.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR15_1321 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR15_1322 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 

36. schůze RMČ Praha 1 dne 03.11.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR15_1373 Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14 

 
38. schůze RMČ Praha 1 dne 18.11.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR15_1428 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR15_1429 Finanční pomoc formou slevy na nájemném u nájemce v bytě MČ Praha 1 

 UR15_1430 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 
5. Stanovení termínů na 1. pololetí 2016 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP návrh termínů na konání jednání 
VSBBP v 1. pololetí 2016 (14. jednání – 18.01.2016, 15. jednání – 15.02.2016, 16. jednání -  
07.03.2016, 17. jednání – 04.04.2016, 18. jednání – 09.05.2016, 19. jednání – 13.06.2016), a 
to vždy od 16 hodin v zasedací místnosti 201, 2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 

 

Usnesení č. 25/15: VSBBP 1. schvaluje tyto termíny jednání VSBBP ZMČ P1: 14. jednání – 
18.01.2016, 15. jednání – 15.02.2016, 16. jednání -  07.03.2016, 17. jednání – 04.04.2016, 
18. jednání – 09.05.2016, 19. jednání – 13.06.2016. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Informace z Komise obchodu a služeb k usnesení VSBBP č. 18/15 Situace na Uhelném 

trhu 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP na vědomí vyjádření Komise pro 
obchod a služby k usnesení VSBBP č. 18/15 ze dne 21.09.2015, v rámci kterého VSBBP 
požádalo Komisi pro obchod a služby, aby se aktivně zabývalo situací na Uhelném trhu za 
účelem zmírnění, případně úplného omezení výskytu občanů bez domova v bezprostřední 
blízkosti Základní školy na Uhelném trhu, formou umístění obchodu a služeb v daném místě, 
případně umístění možných předzahrádek restaurací, které se tam nacházejí. 
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7. Grantový program „Jednička pro rok 2016 – sociální oblast“ - podpora organizací, 
které nesplňují podmínky grantového programu  

Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP aktuální pravidla pro poskytnutí 
grantu MČ Praha 1 – Jednička pro rok 2015 – sociální oblast. Konkrétně otevřela diskusi nad 
podporou organizací, které nespadají do grantového řízení například tím, že nemají 
registrovanou službu dle platných právních předpisů a podmínkou činnosti subjektu 
v sociální oblasti, která je stanovena v aktuálních podmínkách nejméně na dva roky. 

 

Usnesení č. 26/15: VSBBP 1. bere na vědomí, že organizace, které nesplňují podmínky 
grantového programu, mohou na základě žádosti, požádat Odbor sociální o mimořádnou 
podporu ze Sociálního fondu. Žádost bude detailně projednávána a případně doporučena 
ke schválení RMČ Praha 1 Komisí sociální. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Žádost Kolpingova domu provozujícího Azylový dům pro matky s dětmi 
Dne 18.11.2015 byl předsedkyni Mgr. Táborské předán místostarostou městské části  
Praha 1, panem Tomášem Macháčkem k přímému vyřízení email Kolpingovi rodiny, která 
provozuje 20 let azylový dům pro matky s dětmi. Největším problémem jejich klientek je 
nedostupné bydlení. V posledních letech se organizace snaží o to, aby se matky s dětmi 
nemusely stále stěhovat z azylu do azylu, což vede časem k velké ztrátě motivace ke změně 
starých životních návyků. Najímají si byty od různých městských částí a poskytují v nich 
dlouhodobý podnájem rodinám, které již absolvovaly pobyt v jejich azylovém domě. V 
průběhu bydlení v azylovém domě si rodiče osvojily jak uspokojivou péči o dítě a domácnost, 
tak pravidelný návyk v úhradě nájemného. S některými městskými částmi se daří uzavřít 
smlouvu, která v případě dobré praxe zaručí přechod nájemní smlouvy přímo na jejich 
klientku. V současné době žije u nich matka s cca roční dcerou, která má trvalý pobyt na 
Praze 1. Dle informace Kolpingova centra je naprosto samostatná a spolehlivá a vykazuje 
dobrou připravenost na přechod do tréninkového bytu. Bylo by velmi vhodné, kdyby tento 
tréninkový byt byl na území vaší MČ. Asi před týdnem se na organizaci obrátila televizní 
společnost, která již v minulosti realizovala několik pořadů ve prospěch sociálně potřebných. 
Hledají sociálně slabou rodinu, které by opravili a zařídili byt nebo domek, podmínkou však 
je, aby tito lidé měli šanci byt dlouhodobě užívat. Na základě této nabídky se Kolpingova 
rodina obrátila na městkou části Praha 1 s dotazem, zdali nemá k dispozici byt v 
nevyhovujícím stavu, který by dotyčná televizní společnost opravila a který by mohl být 
přidělen jejich klientce. Možný by byl i pronájem jejich organizaci, který by časem zaručil 
přechod nájemní smlouvy na občanku.    
Diskuse: 

 Ing. Banzetová uvedla, že s Kolpingovou rodinou mají dobré zkušenosti.  
 Členové komise se shodli, že je potřeba získat další bližší informace. Proto bude 

svolána schůzka s paní Zemanovou z Kolpingova centra za účasti Mgr. Táborské,  
Ing. Banzetové a zástupkyně oddělení péče o děti z Odboru sociálního. 
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          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 

                         v. r.    

 

 

   

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


