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Z Á P I S 
 

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

 
dne 07.12.2015 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 18:00 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), JUDr. Dana Maršálková (odborník), Mgr. Karel 
Ulm, MPA (odborník), ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1), Bc. Helena Čelišová 
(odborník),  

 
Omluveni: Mgr. Ladislav Varga, DiS., Martina Bauerová (místopředseda) 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová,  
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 13. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 12. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
4. Projekt Právo na sex 
5. Zásady dotačního programu Jednička pro rok 2016 – sociální oblast 

 
1. Schválení programu 13. jednání VSBBP 
Pro navržený program 13. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 14. jednání VSBBP  
K zápisu z 14. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 
 
3. 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. 
40. schůze RMČ Praha 1 dne 1.12.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR15_1501 Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 
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 UR15_1502 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR15_1513 Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Dlouhá 23, Praha 1 

 UR15_1515 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 

 
4. Projekt Právo na sex 

V návaznosti na informaci Mgr. Ulma, MPA, týkající se článku sexuálních asistentek, 
které tělesně či duševně handicapovaným lidem pomáhají pracovat s jejich sexualitou, 
byla na dnešní jednání pozvána výkonná ředitelka organizace Rozkoše bez rizika a 
iniciátorka tohoto projektu.  
Diskuse: 
 Paní předsedkyně Mgr. Táborská požádala přítomné členy VSBBP, aby rozhodli 

hlasováním o účasti přizvané výkonné ředitelky organizace Rozkoše bez rizika a 
iniciátorky projektu Právo na sex Mgr. Lucii Šídové – pro tento návrh hlasovali 4 
přítomní členové výboru – schváleno.  

 Mgr. Lucie Šídová seznámila přítomné s projektem Právo na sex aneb Intimní 
asistence pro potřebné, hovořila o zavedení sexuální asistence v České republice, 
odprezentovala dosavadní zkušenosti a ohlasy a reagovala na vznesené dotazy 
během jednání.  

 
5. Zásady dotačního programu Jednička pro rok 2016 – sociální oblast 
Na minulém jednání 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. 
Svým usnesením č. 26/15 VSBBP vzal 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. 
V návaznosti na výše uvedené a s ohledem na novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předsedkyně Mgr. Táborská předložila 
v souvislosti s touto novelou návrh Zásad dotačního programu Jednička pro rok 2016 – 
sociální oblast, vysvětlila důvody jejich předložení a navrhla obsahové změny, které byly 
členům i odborníkům zaslány elektronickou cestou a předloženy v písemné podobě na 
jednání. 
Materiál byl přerušen s tím, že do návrhu Zásad budou do konce roku, tj 31.12.2015 
zapracovány připomínky Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a poté budou podklady 
zaslány ostatním členům a hostům VSBBP k připomínkování, které bude uzavřeno 11.1.2016 
tak, aby mohl být finální návrh předložen na lednové jednání VSBBP dne 18.1.2016.  
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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. 


