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Z Á P I S 
 

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

 
dne 13.06.2016 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti v pasáži úřadu a dále  
v zasedací místnosti č. 201, 2. Patro 

Vodičkova 18, Praha 1 
 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 15:00 hod. a řídila Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

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

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

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS., Michaela Kočí, Mgr. Bc. Jakub 
Vaculín, Mgr. Tatiana Kunštátová, Zdeněk Skála  
 
Hosté: Mgr. Vojtěch Janouškovec (Progressiv o.p.s), Ing. Mgr. Aleš Hercog (Sananim z.ú.), 
Martin Zahálka (Drop In), Mgr. Monika Jirásková (předseda BEKO), PhDr. Pavel Král (zástupce 
předsedy BEKO), JUDr. Ivan Solil (člen BEKO), Guthová Marta (Sdružení Nového města 
Pražského), Ing. Oldřich Lomecký (člen BEKO), René Pavlů (člen BEKO), plk. Mgr. Bc. Karel 
Prommer (člen BEKO), Irena Kvasničková (člen BEKO), Bc. Miroslav Stejskal (člen BEKO), 
Richard Bureš (člen BEKO), Monika Vlková (Sdružení Nového města Pražského). 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 18. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu ze 17. jednání VSBBP  
3. Jednání s Komisí pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu a zástupci 

adiktologických organizací o protidrogové politice na území MČ Praha 1 
4. Informace z Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu - Problematika 

srocujících se osob bez přístřeší ve Františkánské zahradě 
5. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
6. Žádost o příspěvek ze sociálního fondu Prahy 1 pro provoz denního stacionáře pro 

handicapované, zdravotně postižené osoby – Dívčí katolická škola 
7. Žádost o příspěvek ze sociálního fondu Prahy 1 pro projekt „Dobrovolníci v Nemocnici 

Na Františku“ – ADRA 
8. Informace o návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti plánování 

sociálních služeb, mapování bezbariérovosti a bezdomovectví na lokální úrovni 
městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2016 
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9. Informace – 3. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb 
10. Informace – Žitná 35  
11. Různé: 

a) Informace – Školská 30 
 

1. Schválení programu 18. jednání VSBBP 
Pro navržený program 18. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu ze 17. jednání VSBBP  
K zápisu ze 17. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 
 
3. Jednání s Komisí pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu a zástupci 

adiktologických organizací o protidrogové politice na území MČ Praha 1 
V květnu 2016 obdržel Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor MČ Praha 1 návrh dohody 
ohledně vzájemných vztahů mezi terénní programy a Policií ČR (okrsek I.) včetně řešení 
otevření drogového trhu v centru Prahy. Informaci o těchto dokumentech zaslal všem 
členům Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu (dále jen „BEKO“) včetně 
Mgr. Táborské, předsedkyni VSBBP a na jednání BEKO dne 30.5.2016 tuto informaci předal 
ústně s tím, že budou na červnové jednání pozváni všichni zástupci organizací, kterých se 
zaslaný návrh týká. S ohledem na výše uvedené proběhlo k tomuto tématu společné jednání 
BEKO a VSBBP. 
Předsedkyně Mgr. Táborská a Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor MČ Praha 1 
společně představili zástupce terénních programů. Mgr. Vojtěch Janouškovec (Progressiv 
o.p.s), Ing. Mgr. Aleš Hercog (Sananim z.ú.), Martin Zahálka (Drop In) se postupně představili 
a v průběhu diskuse se vyjadřovali k jednotlivým navrženým bodům předložené dohody a 
odpovídali na dotazy vznesené členy komise či výboru. Po projednání vyplynulo za MČ  
Praha 1 následující viz. tučný text kurzívou. 
 
Návrh dohody ohledně vzájemných vztahů mezi terénní programy a Policií ČR (okrsek I) 
1. Terénní pracovníci budou označeni následujícím způsobem:  
Nápisem Terénní programy umístěným na batohu, tak aby byl viditelný. Vedle toho terénní 
pracovníci mohou být označeni i dalším způsobem (tričko, mikina, větrovka). Poznámka: 
Téma dalšího označení je možné až po dořešení situace, kdy některé programy tohoto 
oblečení nemají dostatek.  
MČ Praha 1 bude jednat o případném zafinancování potahů na batohy s nápisem „terénní 
programy“ a o možnosti opětovně financovat výrobu oblečení pro terénní programy. Při 
jednání proběhla diskuse, týkající se nošení oblečení ze strany terénních pracovníků.  
Mgr. Varga, DiS. poukázal na to, že pracovníci terénních programů označené oblečení nosí, 
ze strany PČR a Mgr. Táborské zaznělo, že oblečení buď nenosí, nebo je nosí tak, aby nápisy 
nebyly vidět.  
 
2. Dokud se nepřesune drogová scéna, budeme vyhledávat uživatele drog i v rámci 
Václavského náměstí včetně vestibulů. Terénní pracovníci v rámci trasy Debenhams - 
McDonald´s na Václavském náměstí budou:  
- vykonávat na straně u silnice, aby byli méně vidět a nepřekáželi turistům 
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- se snažit neprovádět výměnu v přímé blízkosti zahrádek restaurací 
Snaha o odlehčení Václavského náměstí ve smyslu přesunu podstatné části výměnných 
programů do méně exponovaných míst vedla již před několika lety ředitele MP Miroslava 
Stejskala k tomu, že pracovníky terénních programů požádal o výměny a přesun části 
kontaktů do oblasti Vrchlického sady. Tam je také opakovaně realizován projekt Sanitka. 
Není proto jasné, proč se vedoucí terénních programů vrací k „vyhledávání“ uživatelů drog 
na Václavské náměstí včetně vestibulů. Během schůzky Ing. Mgr. Herzog zmínil, že se bude 
jednat o „procházení“ této lokality, což je samozřejmě rozdíl oproti aktivnímu 
„vyhledávání“ uživatelů drog.  
Závazek odvádět klienty stranou tak, aby výměny neprobíhaly na očích turistům nebo 
hostům restaurací je jednou ze zásad terénních programů. Tyto zásady nejsou odvislé od 
úrovně spolupráce s jednotlivými městskými částmi nebo PČR, jsou standardem a platí 
nepodmíněně. 
Radní pro bezpečnost JUDr. Solil, k tomuto dále uvedl: považujeme za vhodné realizovat 
výměnné programy a s tím související činnosti pokud možno mimo pozornost veřejnosti 
tak, jako není vhodné provádět výměnu hygienických potřeb u inkontinentních seniorů 
(např. pokud není nutno stařence vyměňovat plenu na chodníku před zraky ostatních, tak 
to prostě nedělejme a dělejme to v soukromí) a ne přímo před zraky kolemjdoucích. 
 
3. V rámci zkušební doby nebudou terénní pracovníci realizovat výměnný program na území 
Františkánské zahrady. Budou tímto územím ale procházet, v případě kontaktu s uživateli 
drog jim nabídnou možnost výměnného programu či jiných služeb mimo Františkánskou 
zahradu. 
Toto je výsledkem předchozích jednání mezi Terénními programy a PČR. MČ Praha 1 bere 
tuto informaci na vědomí a po ukončení zkušební doby žádá o zpětnou vazbu ve smyslu 
informování o výsledcích tohoto kroku, a to jak ze strany PČR, tak i terénních programů 
(jak se toto opatření projevilo v samotné Františkánské zahradě, na kterých konkrétních 
jiných místech byly výměny prováděny, atd.).  
 
4. Policisté (vztaženo k Okrsku I) 
- Vedení Policie ČR opustí nepravdivou argumentaci, že terénní pracovníci (či např. sanitka) 

jsou příčinou koncentrace otevřené drogové scény. 
- Nebude probíhat lustrace bez objektivních příčin řádně označených terénní pracovníků  
- Policisté přestanou negativně hodnotit užitečnost a smysl práce terénních pracovníků v 

přímém kontaktu. 
- Policisté nebudou zabavovat či ničit uživatelům drog při běžných kontrolách, kdy 

nedochází k zadržení, sterilní injekční materiál, protože to zvyšuje riziko šíření infekčních 
chorob. 

Bereme na vědomí, tato domluva je přímo mezi terénními programy a OŘ PČR PI. 
 
5. Od všech stran zúčastněných na jednání očekáváme:  
- že budou podporovat snahy o systémové řešení problematiky, které jediné dle našeho 

názoru může přinést žádoucí efekt zmírnění dopadů otevřené drogové scény, 
- že budou podporovat či alespoň nebudou blokovat realizaci projektu sanitka a to včetně 

jeho případného rozšíření o jeden den v týdnu, 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4 

 

- že budou podporovat či alespoň nebudou blokovat realizaci projektu fixpoint a to včetně 
jeho případného rozšíření, 

- připomínky k práci dalších stran dohody budou řešit vhodným způsobem na vhodném 
místě, 

- dojde k dalšímu jednání a upřesnění, za jakých podmínek a jakými způsoby budou 
likvidovat terénní programy injekční sety ze služeben Policie ČR.  

MČ Praha 1 dlouhodobě finančně podporuje činnost odborných organizací, které se 
v drogové problematice angažují a jsou součástí systémového řešení, prosazovaného 
Magistrátem hl. m. Prahy, mj. také kontaktní centrum nebo substituční léčbu. 
Projekt Sanitka je podporován i v roce 2016, ze strany MČ Praha 1 k žádné blokaci tohoto 
projektu nedochází. Totéž se týká projektu Fixpoint – proběhla jeho pilotní fáze a Rada MČ 
Praha 1 schválila realizaci projektu do konce roku 2016, k žádnému blokování nedochází. 
Na společném jednání BEKO a Výboru nesdělili zástupci Terénních programů v tomto 
smyslu ani žádnou konkrétní připomínku. Ing. Mgr. Herzog žádá o vyvolání jednání s MČ 
Praha 1 o možnosti rozšíření projektu sanitka (zajistí Mgr. Varga, DiS.). 
 
4. Informace z Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu - Problematika 

srocujících se osob bez přístřeší ve Františkánské zahradě 
Mgr. Ulm, MPA otevřel na květnovém jednání výboru problematiku srocujících se osob bez 
přístřeší ve Františkánské zahradě. Konkrétně vyjádřil nespokojenost s tím, že v parku 
nefunguje žádný správce parku či ochranka, která by usměrňovala, monitorovala a hlídala 
pohyb těchto osob jako je tomu například na Slovanském ostrově.  
Mgr. Varga, Dis. prostřednictvím Mgr. Táborské předložil tuto problematiku na jednání 
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 30.05.2016. Místostarosta Bureš k tomuto 
uvedl, že tato lokalita je již zahrnuta v rámci nového kamerového systému, který bude v této 
lokalitě funkční do dvou měsíců. I přes tuto informaci, která dle stávající situace nebude 
dostačující radní JUDr. Solil, sdělil, že „zkusí“ projednat s radním Macháčkem variantu, kdy 
by ostraha fungující v ulici Palackého obsáhla svou dohledovou činností právě i lokalitu 
Františkánské zahrady. BEKO vzalo na vědomí tyto informace a požádalo radního JUDr. Solila 
o další informace, které vyplynou z jednání s radním Macháčkem týkající se rozšíření 
dohledové ostrahy z ul. Palackého taktéž na Františkánskou zahradu. 
Radní JUDr. Solil na základě informací z minulého jednání BEKO o opakujícím se problému 
srocujících se osob bez přístřeší „bezdomovců a také narkomanů“ v prostředí Františkánské 
zahrady, informoval členy BEKO a VSBBP o nových informacích, kdy tuto problematiku dále 
řešil s radním Macháčkem, kdy by fungující ostraha v ulici Palackého obsáhla svou 
dohledovou činností právě i lokalitu Františkánské zahrady. Radní Macháček se vyjádřil, že za 
určitých podmínek a zvýšení finanční odměny společnosti zajišťující ostrahu toto možné je a 
dále bude řešeno. 
 
5. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou MČ Praha 1 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
15. zasedání ZMČ Praha 1 dne 17.05.2016 
ZMČ Praha 1 schválilo usnesením 

 UZ16_0265 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu JEDNIČKA PRO 
ROK 2016 - sociální oblast 
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 UZ16_0266 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních 
služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1 

 

15. schůze RMČ Praha 1 dne 16.05.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0592 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního Fondu 
 
17. schůze RMČ Praha 1 dne 01.06.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0639 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0640 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_0641 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0642 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního Fondu 

 UR16_0644 Nabídky ke zveřejněnému záměru podle § 36 odst. (1) zákona 
čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1383, k. ú. Nové 
Město, Žitná 35 

 UR16_0658 Oprava tiskové chyby v příloze usnesení číslo UR16_0627 ze dne 
16.05.2016 věci: Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem - 
kuchyně v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1 

 
18. schůze RMČ Praha 1 dne 08.06.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0690 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_0691 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0694 Přidělení finančních prostředků v rámci Specifické primární prevence 

 UR16_0695 Uzavření nájemních smluv k bytům v 6. a 7. nadzemním podlaží domu č. 
p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 dle usnesení číslo 

 
6. Žádost o příspěvek ze sociálního fondu Prahy 1 pro provoz denního stacionáře pro 

handicapované, zdravotně postižené osoby – Dívčí katolická škola 
Předsedkyně Mgr. Táborská obdržela od Dívčí katolické střední školy žádost o příspěvek ze 
sociálního fondu Prahy 1 pro provoz denního stacionáře pro handicapované, zdravotně 
postižené osoby – Dívčí katolická škola.  
Důvodem žádosti o příspěvek ze sociálního fondu je ten, že dne 16.03.2016 podali žádost o 
dotaci městské části Praha 1 „Jednička pro rok 2016 - sociální oblast„ provozování denního 
stacionáře, ale z důvodu zatím nedodané registrace služby, byli ze žádosti vyčleněni. O 
registraci, jakož o administrativní úkon budou v nejbližší době žádat na Magistrátu hl. m. 
Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Zároveň kapacita denních stacionářů v 
Praze zdaleka nepokrývá poptávku ze strany zdravotně postižených lidí. Dívčí katolická 
střední škola v Praze 1 má se vzděláváním a zaměstnáváním handicapovaných mladých lidí 
více jak pětadvacetiletou zkušenost. Pro provoz denního stacionáře, bude žádoucí spojení 
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spolupráce školy s podporou městské části.  Provozování denního stacionáře pro obyvatele 
městské části Praha 1 bude potřebným doplněním prakticky chybějícího segmentu služeb. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská uvedla, že Dívčí katolická střední škola provozuje Ve 

Smečkách 8 denní stacionář, který byl slavnostně otevřen začátkem tohoto roku. Zde 
získávají zdravotně postižené dívky další dovednosti ke zvyšování samostatnosti a 
nezávislosti v profesním, ale i osobním životě s možností intenzivnějšího sociálního 
zabezpečení. Bohužel pro přidělení dotace nesplňují podmínku registrace žadatele podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Škola má více jak 25 ti letou zkušenost. Se 
školou rovněž velmi úzce spolupracuje Středisko sociálních služeb. S ohledem na výše 
uvedené, navrhuje čerpání ze Sociálního fondu pro Dívčí katolickou školu v požadované 
výši, tj. 30.600 Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na materiálové, osobní či 
provozní náklady nezbytné pro realizaci služby a po skončení období 2016 bude zasláno 
vyúčtování přidělených finančních prostředků.  

 

Usnesení č. 35/16: VSBBP 1. Bere na vědomí žádost Dívčí katolické střední školy,  
2. doporučuje Komisi sociální RMČ Praha 1 schválit návrh na čerpání ze Sociálního fondu 
pro Dívčí katolickou střední školu ve výši 30.600 Kč na materiálové, osobní či provozní 
náklady nezbytné pro realizaci služby se zabezpečením provozu denního stacionáře 3. žádá 
o zaslání vyúčtování poskytnutého příspěvku ze Sociálního fondu. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Žádost o příspěvek ze sociálního fondu Prahy 1 pro projekt „Dobrovolníci v Nemocnici 

Na Františku“ – ADRA 
Předsedkyně Mgr. Táborská obdržela od vedoucí a koordinátorky dobrovolníků DC ADRA 
Praha žádost o příspěvek ze sociálního fondu Prahy 1 pro projekt Aktivizace seniorů pomocí 
dobrovolníků. 
Důvodem žádosti o příspěvek ze sociálního fondu je ten, že dne 16.03.2016 podali na tento 
projekt žádost o dotaci městské části Praha 1 „Jednička pro rok 2016 - sociální oblast“, ale 
z důvodu nedodané registrace služby, byli ze žádosti vyčleněni.  
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská uvedla, že tento projekt je realizován v Nemocnici Na 

Františku od roku 2013. Dobrovolníci zde pomáhají seniorům aktivně trávit jejich volný 
čas a zlepšit tím tak průběh jejich léčby a hospitalizace. Kromě aktivizace seniorů 
v nemocnici je velkým přínosem projektu pro obyvatele MČ Praha 1 i zlepšená a péče o 
seniory v Nemocnici Na Františku. S ohledem na výše uvedené, navrhuje čerpání ze 
Sociálního fondu pro projekt „Aktivizace seniorů pomocí dobrovolníků“ v požadované 
výši, tj. 41.900 Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na materiálové, osobní či 
provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu a po skončení období 2016 bude 
zasláno vyúčtování přidělených finančních prostředků.  

 

Usnesení č. 36/16: VSBBP 1. Bere na vědomí žádost vedoucí a koordinátorky 
dobrovolníků DC ADRA Praha, 2. doporučuje Komisi sociální RMČ Praha 1 schválit návrh na 
čerpání ze Sociálního fondu pro pro projekt „Aktivizace seniorů pomocí dobrovolníků“ ve 
výši 41.900 Kč na materiálové, osobní či provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu 
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3. žádá o zaslání vyúčtování poskytnutého příspěvku ze Sociálního fondu. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Informace o návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti plánování 

sociálních služeb, mapování bezbariérovosti a bezdomovectví na lokální úrovni 
městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2016 

Předsedkyně Mgr. Táborská informovala přítomné členy VSBBP o návrhu na udělení účelové 
dotace na podporu aktivit v oblasti: 

- plánování sociálních služeb, kde byl podpořen projekt „Veletrh sociálních služeb“ 
dotací ve výši 50.000 Kč,  

- mapování bezbariérovosti, kde byl podpořeno datací 41.000 Kč mapování vybraných 
parků a zahrad na území MČ Praha 1 – II. etapa, 

- bezdomovectví kde byl podpořen projekt „Mobilní jednotka pro poskytování služeb 
bezdomovcům na území MČ Praha 1 dotací ve výši 100.000 Kč a „Zajišťování práce 
pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 1“ dotací ve výši 100.000 Kč. 

Výše uvedené návrhy schválila Rada hl. m. Prahy dne 24.05.2016. 
 

9. Informace – 3. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb 
Předsedkyně Mgr. Táborská osobně pozvala přítomné členy VSBBP na 3. Veletrhu 
poskytovatelů sociálních služeb, který se uskuteční 16. června 2016 od 14 hodin na 
Střeleckém ostrově. Na veletrhu se představí nejen organizace, jejichž nezisková působnost 
se zaměřuje například na sociálně znevýhodněné děti a mládež, seniory, tělesně a mentálně 
handicapované, nebo osoby ohrožené domácím násilím, ale také organizace a občanská 
sdružení působící na poli volnočasových aktivit nebo vzdělávání. Změnou je, oproti loňskému 
programu, zaměření na rodiny s dětmi. To se projeví nejen v bohatém kulturním programu 
na pódiu, ale také v doprovodném programu na ostrově.  

 
10. Informace – Žitná 35  
Předsedkyně Mgr. Táborská informovala přítomné členy VSBBP o aktuální vývoji 
nebytového prostoru na adrese Žitná 35. RMČ Praha 1 usnesením č. UR16_0464 ze dne 
19.04.2016 schválila záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem 
nebytových prostorů v domě č.p. 1383, k. ú. Nové Město, účel nájmu: Středisko pomoci 
ženám v sociální nouzi, nájemní smlouva na dobu neurčitou. K tomuto záměru došly níže 
uvedené nabídky: 

- Maltézská pomoc, o.p.s., IČ 26708451, účel nájmu: Středisko pomoci ženám v sociální 
nouzi, nájemné ve výši 12.000 Kč/rok 

- Mgr. Martina Müllerová, nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, účel nájmu: 
veřejně prospěšná činnost - pomoci ženám v prostituci, nájemné ve výši  
80.000 Kč/rok 

- Arcidiécézní charita Praha, IČ 43873499, účel nájmu: Středisko pomoci ženám v 
sociální nouzi, nájemné ve výši 120.000 Kč/rok 

RMČ Praha 1 usnesením č. UR16_0644 ze dne 01.06.2016 schválila uzavření nájemní 
smlouvy v souladu se zveřejněným záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb, na 
pronájem nebytových prostorů č. p. 1383, k. ú. Nové Město, Žitná 35, konkrétně nebytová 
jednotka číslo 1383/101 (vlevo od vchodu do domu), výměra 171,7 m2, nebytová jednotka 
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číslo 1383/102 (vpravo od vchodu do domu), výměra 37,2 m2, nebytová jednotka číslo 
1383/104 (vpravo se vchodem z domu za NJ č. 102), výměra 13,1 m2, pro: 1. Arcidiecézní 
charita Praha, IČ 43873499, účel nájmu: Středisko pomoci ženám v sociální nouzi - sociálních 
služeb a projektů Farní charity Praha 1 - Nové Město, nájemné ve výši 120.000 Kč/rok, 
nájemní smlouva na dobu neurčitou. 

 
11. Různé: 
a) Informace – Poradna pro rodiče, Školská 30 
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor MČ Praha 1 informoval přítomné členy VSBBP o 
emailu týkající se provozu Café Therapy a Poradny pro rodiče ve Školské, který obdržel od 
Mgr. Čtrnácté, vedoucí Poradny pro rodiče. Z hlediska provozu nedochází k žádným změnám 
v provozu kavárny s restaurací. Co se týká kanceláře Poradny pro rodiče, tak plánují, že ji 
budou i nadále využívat jako kontaktní detašované pracoviště jejich poradny. V Žitné je např. 
obtížné poskytovat služby osobám, které potřebují bezbariérový přístup nebo mají sníženou 
pohyblivost (objekt je vzdálen cca 400 m od nejbližší stanice veřejné dopravy), proto pro tyto 
osoby využívají rovněž kancelář v Žitné. Ani na této praxi neplánují aktuálně nic měnit. Pokud 
by o změně uvažovali, dají nám samozřejmě vědět.  
 
 

          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 

  v. r. 

 

 

 

  

      

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


