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Z Á P I S 
 

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

 
dne 19.01.2015 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. Chládková Táborská, 

předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 17:50 hod. Mgr. Chládková Táborská, předsedkyně 

VSBBP  

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

                
Omluveni: Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová,  
 
Hosté: Helena Čelišová, Mgr. Eva Špačková 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Doplnění a úpravy programu jednání: 
- Paní předsedkyně Mgr. Chládková požádala přítomné členy VSBBP, aby rozhodli 

hlasováním o účasti Ing. Renaty Banzetové (vedoucí OSZ), Mgr. Ladislava Vargy, Dis. 
(protidrogového koordinátora) a pí Heleny Čelišové (ředitelky Střediska sociálních 
služeb) na všech jednáních VSBPP na 1. pololetí roku 2015 – pro tento návrh hlasovali 
všichni členové výboru – schváleno.  

- Paní předsedkyně Mgr. Chládková požádala přítomné členy VSBBP, aby rozhodli dle JŘ 
výborů čl. 2, bodu 1) svým hlasováním o veřejnosti či neveřejnosti jednání výboru – pro 
veřejné jednání výboru hlasovali všichni členové výboru – schváleno. 

- Paní předsedkyně dále požádala o zařazení bodu „Schválení programu 1. jednání 
VSBBP“ jako bod programu 1. – pro tento návrh hlasovali všichni členové výboru – 
schváleno.    

- ThDr. Klasnová požádala o zařazení bodu „Studio OÁZA, kulturní centrum pro lidi 
s mentálním postižením“ - pro tento návrh hlasovali všichni členové výboru – schváleno.  

- Paní Bauerová požádala, aby materiály v elektronické podobě byly zasílány dříve – 
členové VSBBP se dohodli, že tajemnice VSBBP doručí v elektronické podobě materiály 
každému členovi VSBBP 5 dnů před jednáním. 
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Program jednání: 
1. Schválení programu 1. jednání VSBBP  
2. Stručné představení členů VSBBP  
3. Náplň činnosti VSBBP 
4. Stanovení termínů na 1. pololetí 2015 
5. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
6. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2015 (nápady a náměty od členů)  
7. Různé: 

a) Informace o ponechání úkolu UK14_00844 ze ZMČ P1 a prodloužení termínu splnění 
a delegování úkolu UK13_01911 z RMČ P1 a prodloužení termínu splnění 

b) Ústní informace o schůzce s Ing. Mgr. Ropkovou, radní pro sociální politiku a 
bezdomovectví hl. m. Prahy  

c) Informace o konání Konference na téma „Sociální bydlení“ a volba účastníka 
konference za VSBPP  

d) Informace o finančních darech  
e) Informace k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1574, Žitná 51,  

k. ú. Nové Město, Praha 1 – SANANIN, z. ú.  
f) Ústní informace o případu pí Werzonové  
g) Studio OÁZA, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením 

8. Výběrové řízení grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast 
9. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu " JEDNIČKA 

PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti" 
 
1. Schválení programu 1. jednání VSBBP 

 

Usnesení č. 1/15: VSBBP schvaluje program 1. jednání VSBBP. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
2. Stručné představení členů VSBBP  
Předsedkyně Mgr. Chládková představila jednotlivé členy VSBBP a dále členy VSBBP 
seznámila s Ing. Renatou Banzetovou, vedoucí OSZ a pí Helenou Čelišovou, ředitelkou 
Střediska sociálních služeb. 
 
3. Náplň činnosti VSBBP 
Předsedkyně Mgr. Chládková předložila členům VSBBP náplň činnosti jednotlivých oblastí 
VSBBP. Na žádost pí Bauerové byl materiál přerušen do příštího jednání VSBBP. 
Přerušeno. Materiál bude předložen na jednání VSBBP dne 16.2.2015. 

 
4. Stanovení termínů na 1. pololetí 2015 
Předsedkyně Mgr. Chládková předložila členům VSBBP návrh termínů na konání jednání 
VSBBP v 1. pololetí 2015 (2. jednání – 16.02.2013, 3. jednání – 23.03.2015, 4. jednání -  
20.04.2015, 5. jednání – 18.05.2015, 6. jednání - 22.06.2015), a to vždy od 16 hodin 
v zasedací místnosti 201, 2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 
Diskuse:    
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� S ohledem na březnový termín zasedání ZMČ Praha 1, který je stanoven 10.03.2015 se 
přítomní členové shodli na změně termínu 3. jednání, a to na 09.03.2015. 
 
 

Usnesení č. 2/15: VSBBP schvaluje tyto termíny jednání VSBBP ZMČ P1: 2. jednání – 
16.02.2013, 3. jednání – 09.03.2015, 4. jednání - 20.04.2015, 5. jednání – 18.05.2015, 6. 
jednání - 22.06.2015 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Chládková předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou MČ Praha 1: 
43. schůze RMČ Praha 1 dne 17.12.2014 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• č. UR14_1691 prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy  

• č. UR14_1692 uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti na ubytovně MČ  
Praha 1 

• č. UR14_1730 uzavření nájemní smlouvy v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) 
zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů č. p. 586, k. ú. Nové 
Město, Ve Smečkách 8, 10, nebytová jednotka číslo 586/103 v 1. nadzemním podlaží 
o výměře 66,5 m2, pro: Dívčí katolická střední škola, IČ 47611162, účel nájmu: 
chráněná dílna (chráněná pracovní místa)a denní stacionář pro tělesně a mentálně 
handicapované osoby, nájemné ve výši 35.000 Kč/ rok, nájemní smlouva na dobu 
neurčitou 
 

1. schůze RMČ Praha 1 dne 08.01.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• č. UR15_0002 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 – řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

• č. UR15_0003 opravu písařské chyby v usnesení č. UR14_1572 ze dne 11.11.2014 – 
prodloužení Smlouvy o užívání obytné místnosti na ubytovně MČ Praha 1 

• č. UR15_0003 doplnění seznamu tzv. „sociálních bytů“ a bytů určených ke stabilizaci 
zdravotnictví 
 

2. schůze RMČ Praha 1 dne 13.01.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• č. UR15_0045 dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb 

• č. UR15_0046 zahraniční pracovní cesta na 53. zasedání Komise OSN pro sociální 
rozvoj konané v ústředí OSN v New Yorku v termínu 4. - 13. 2. 2015 

• č. UR15_0060 změna projektu "Mobilní jednotka pro poskytování služeb 
bezdomovcům na území MČ Praha 1" 

Diskuse: 
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� ThDr. Klasnová požádala pí Čelišovou, ředitelku Střediska sociálních služeb o získání 
prezentace (úvodní slovo, krátké DVD o seniorech a jejich volnočasových aktivitách, 
prezentace v power pointu), která bude součástí zahraniční pracovní cesty v New Yorku 
a celkovou zprávu ze zahraniční cesty. 
 

Usnesení č. 3/15: VSBBP bere na vědomí informaci o materiálech schválených Radou MČ 
Praha 1 a doporučuje ZMČ Praha 1 schválit dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace Středisko sociálních služeb. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2015 (nápady a náměty od členů) 
Předsedkyně výboru Mgr. Chládková požádala přítomné členy komise 
� Mgr. Ulm informoval přítomné členy VSBBP, že požádal některé zastupitele, aby mu 

zaslali „bolavá místa“, zejména v oblasti bezdomovectví Prahy 1, které se týkají 
jednotlivých oblastí VSBBP. 

� Paní předsedkyně Mgr. Chládková uvedla, že na jedno z naplánovaných jednání bude 
pozván mimo jiné Mgr. Kadlec, oblastní ředitel Naděje.  

� ThDr. Klasnová navrhla, co se týče bezdomovectví, jednat s MHMP o navýšení 
streetworkerů, protože chybí koordinovaná spolupráce s klienty přímo na ulici a 
spolupracovat s církevními institucemi, případně předložit na jedno z příštích jednání 
studie, jak se problematika bezdomovectví řeší v jiných zemích. Co se týče plánu práce 
jako celku, měla by být navržena vize, čeho chce VSBBP dosáhnout, jaké cíle jsou reálné 
a jaké nikoliv. 

� Pí Bauerová informovala, že v Klimentské ulici nejsou umístěny odpadkové koše, pouze 
podzemní kontejnery a osoby bez přístřeší kolem lahůdek narušují veřejný pořádek – 
podnět bude předán k řešení tajemnici výboru ve spolupráci s místostarostou Hodkem. 

Bez usnesení. 
 
7. Různé: 
a) Informace o ponechání úkolu UK14_00844 ze ZMČ P1 a prodloužení termínu splnění a 

delegování úkolu UK13_01911 z RMČ P1 a prodloužení termínu splnění 
Usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ14_0605 ze dne 29.04.2014 bylo uloženo RMČ Praha 1 
„pokračovat ve spolupráci s hl. m. Prahou ve smyslu bodu 5) tohoto usnesení tak, aby 
veškeré budoucí projekty pro drogově závislé a umístění adiktologických zařízení na území 
Městské části Praha 1, byly připravovány a realizovány na základ stanoviska Městské části 
Praha 1, zejména, aby tato adiktologická zařízení nebyla umísťována v blízkosti škol, 
školských zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, domovů s pečovatelskou 
službou a kluby seniorů na území Prahy 1“ s termínem do 31.12.2014. RMČ Praha 1 
usnesením č. UR14_0683 ze dne 13.05.2014 přidělila tento úkol Mg. Chládkové Táborské. 
Dne 07.01.2015 požádal sekretariát na pokyn paní Mgr. Chládkové Táborské o posunutí 
termínu výše uvedeného úkolu do 31.12.2015, tento požadavek byl schválen usnesením  
č. UR15_0027 ze dne 08.01.2015.  
Usnesením RMČ Praha 1 č. UR13_1392 ze dne 01.10.2013 bylo uloženo Mgr. Chládkové 
Táborské a p. Macháčkovi „vyhledat na území MČ Praha 1 - Malá Strana další vhodné 
prostory pro umístění Střediska osobní hygieny a Klubu seniorů a předložit Radě MČ Praha 1 
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k projednání, včetně návrhu financování zřízení a provozu“ s termínem do 31.12.2013. 
Termín splnění úkolu byl posunut usnesením UR14_0032 z 31.12.2013 na 25.02.2014, dále 
usnesením UR14_0287 z 25.02.2014 na 30.04.2014, dále usnesením UR14_0684 
z 30.04.2014 na 30.09.2014, dále usnesením UR14_1397 z 30.09.2014 na 31.12.2014. 
S ohledem na to, že oblast sociálních věcí a protidrogové politiky je od 2.12.2014 
v kompetenci pana starosty, byl tento úkol usnesením č. UR15_0027 delegován na pana 
starostu a termín splnění byl posunut na 14.04.2015. 
Diskuse: 
� Paní předsedkyně Mgr. Chládková navrhla, aby umístění Střediska osobní hygieny a 

Klubu seniorů byl zařazen jako samostatný bod na některé z příštích jednání a dále 
zařazeno téma protidrogové problematiky.  

 

Usnesení č. 4/15: VSBBP bere na vědomí informaci o ponechání úkolu UK14_00844 ze ZMČ 
P1 a prodloužení termínu splnění do 31.12.2015 a delegování úkolu UK13_01911 z RMČ P1 
a prodloužení termínu splnění do 14.04.2015. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
b) Ústní informace o schůzce s Ing. Mgr. Ropkovou, radní pro sociální politiku a 

bezdomovectví hl. m. Prahy  
Paní předsedkyně Mgr. Chládková informovala přítomné členy VSBBP o uskutečněné 
schůzce s Ing. Mgr. Ropkovou, radní pro sociální politiku a bezdomovectví hl. m. Prahy. 
Tématem schůzky byly plány a vize v této oblasti a samozřejmě aktivní spolupráce. Dále 
informovala, že hlavní město Praha bude usilovat o to, aby v rozpočtu vznikla nová kapitola 
investice do oblastí školství, sociálních služeb a bezdomovectví, díky které by se finanční 
prostředky rozdělovaly mezi jednotlivé městské části na různé projekty.    
Z konkrétních projektů řešili Projekt Farní charity – arcidiecézní charity Praha, program Máří 
– středisko pomoci ženám v sociální nouzi. V roce 2014 oslovila zástupkyně Farní charity 
Odbor technické a majetkové správy a paní Chládkovou o možnostech vyhledání vhodných 
nebytových prostor pro tento projekt a spolupráce s MČ Praha 1. Představa projektu bude 
předložena na únorové jednání VSBBP. 
Bez usnesení. 
 
c) Informace o konání Konference na téma „Sociální bydlení“ a volba účastníka 

konference za VSBPP  
Paní předsedkyně Mgr. Chládková informovala přítomné členy VSBBP o plánované 
Konferenci na téma „sociální dostupné bydlení“, která se uskuteční v úterý 27.01.2015 od 
9.30 hodin v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky. Pozvánku jsme obdrželi od 
JUDr. Pachtové, vedoucí mezinárodních vztahů, která bude pozvána na jedno z dalších 
jednání VSBBP. 
Za VSBBP se konference zúčastní pí Bauerová.   
 

Usnesení č. 5/15: VSBBP bere na vědomí informaci o konání Konference na téma „Sociální 
bydlení“ a volí pí Bauerovou jako účastníka konference za VSBBP.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 
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d) Informace o finančních darech  
Paní předsedkyně Mgr. Chládková seznámila přítomné členy VSBBP s přehledem 
vyplacených finančních darů (sociální dopady deregulace (výše) nájemného) za období  
2009-2014, s příjemci finančního daru dle velikosti a vlastnictví bytu a počtu osob žijících 
v bytě a se sociálními dopady výše nájemného za období 2013-2015. 
V rámci diskuse zaznělo, že „Koncepce pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou 
situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného“ by mohla být novelizována – bude 
předloženo na jedno z dalších jednání VSBBP. 
Bez usnesení. 
 
e) Informace k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1574, Žitná 51,  

k. ú. Nové Město, Praha 1 – SANANIN, z. ú.  
Paní předsedkyně Mgr. Chládková seznámila přítomné členy VSBBP s projektem 
Adiktologické kliniky SANANIM, z. ú., na adrese Žitná 51, Praha 1 a přislíbila prohlídku kliniky. 
Dle sdělení Mgr. Vargy, DiS., protidrogového koordinátora ze dne 21.01.2015, se v 
současné době v objektu Žitná 51 provádějí rekonstrukční práce. Jejich realizátorem je 
Magistrát hlavního města Prahy. Dr. Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM, z. ú. nemá 
přesné informace, kdy budou tyto práce ukončeny. Teprve poté bude prostor v objektu č. p. 
1574 vybaven nábytkem, technickými prostředky, a následně zde budou realizovány 
služby. Zároveň jej ujistila, že se nebude jednat o služby nízkoprahové, aby nedošlo ke kolizi 
se stanoviskem MČ Praha 1. 
Diskuse: 
� Mgr. Špačková informovala přítomné členy VSBBP o výskytu bezdomovců u kašny na 

Uhelném trhu a v přilehlém podloubí nebytových prostor Havelská 3 a 5, které nejsou 
osvětleny a jsou v přímé blízkosti základní školy a školní družiny a dále pak u kostela 
svatého Haštala na Haštalském náměstí, který je v těsné blízkosti mateřské školy. 
Požádala, aby se VSBBP zabýval bezdomovectvím hlavně tam, kde je kumulace dětí, 
protože se jedná o ohrožení mravní výchovy mládeže. Dále uvedla, že městská policie by 
měla více spolupracovat a častěji legitimovat tyto závadové osoby. Paní předsedkyně  
Mgr. Chládková sdělila, že problematika bezdomovectví se musí řešit koncepčně a 
celopražsky a navrhla pozvat na některé z dalších jednání VSBBP ředitele městské 
policie, p. Stejskala.  
Podnět bude předán na Odbor technické a majetkové správy a terénním pracovníkům 
organizace, kteří se zabývají prací s osobami bez přístřeší na území Prahy 1.   

� Pí Bauerová informovala o výskytu bezdomovců také v parku Lannova. Navrhuje, aby 
bylo dětské hřiště zajištěno tak, aby se dovnitř bezdomovci nedostali (např. zvýšení 
oplocení). Mgr. Špačková navrhuje zajištění noční ostrahy dětského hřiště a dále 
informovala, že dosavadní správce hřiště vaří bezdomovcům kávu, čaj apod. – podnět 
bude předán panu místostarostovi Hodkovi a terénním pracovníkům organizace, kteří 
se zabývají prací s osobami bez přístřeší na území Prahy 1.   

� Mgr. Ulm, MPA informoval, že p. Soukup, provozovatel trhů na Havelském náměstí 
pravděpodobně neví o problému a tím je kumulace bezdomovců, kterým nájemci 
jednotlivých trhů platí několik desítek korun za přivezení a odvezení zboží a oni se tak po 
celý den na tržišti zdržují a vysedávají na vozících, které na trh nepatří (nepovolený 
zábor). Je nutné, zahájit komunikaci s p. Soukupem a upozornit ho na tyto nedostatky. 
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Provozovatel by měl informovat jednotlivé nájemce a nařídit jim, aby nepodporovali 
bezdomovce. Podnět bude předán panu místostarostovi Hodkovi. 

� Mgr. Špačková dále upozornila, že na rohu ulic Perlová a Rytířská se schází pravidelně 
členové církevní komunity Sant Egidio, kteří nosí lidem bez domova jídlo. Dle vyjádření 
ze dne 21.01.2015 protidrogového koordinátora neexistuje žádné právní ustanovení, 
které by zakázalo tato pravidelná setkávání, v rámci kterých je lidem bez domova 
rozdáváno občerstvení a nápoje.  
Podnět bude řešit paní předsedkyně Chládková Táborská.  

Bez usnesení. 
 
f) Ústní informace o případu pí Werzonové  
Paní předsedkyně Mgr. Chládková seznámila krátce přítomné členy VSBBP s případem paní 
Gulsum Werzonové, která se osobně obrátila již před rokem na OSZ a Mgr. Chládkovou se 
žádostí o přidělení sociálního bytu. Věc byla předložena na VSBBP na základě požadavku 
radního MUDr. Votočka. 
Bez usnesení. 
 
g) Studio OÁZA, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením 
ThDr. Klasnová představila Studio OÁZA, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením a 
sdělila, že se na ní obrátila ředitelka studia, s prosbou o informaci, o jaké granty mohou jako 
organizace požádat. S ohledem na to, že podmínkou pro udělení sociálních grantů je 
registrace žadatele podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a tu bohužel nemají, 
Mgr. Špačková doporučila podat žádost o grant v oblasti kultury či na rozvoj občanské 
společnosti a spolkové činnosti. 
Bez usnesení. 
 
8. Výběrové řízení grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast 
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné s materiálem k vyhlášení výběrového řízení 
grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast, který obsahuje rozšířené 
tematické okruhy preferovaných sociálních služeb, pravidla pro poskytnutí grantu, formuláře 
žádosti a čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu.  
Vyhodnocení jednotlivých žádostí v rámci tohoto grantového programu bude projednávat 
VSBBP a svá doporučení předloží k projednání RMČ Praha 1.  
 

Usnesení č. 6/15: VSBBP bere na vědomí materiál, kterým bude vypsáno výběrové řízení 
grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast a souhlasí s procesem 
projednávání žádostí. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
9. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu 

"JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti" 
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné se Závěrečnou zprávou o využití 
přidělených finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora 
MHMP v sociální oblasti".  
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Usnesení č. 7/15: VSBBP bere na vědomí Závěrečnou zprávu o využití přidělených 
finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální 
oblasti". 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
ThDr. Klasnová v závěru požádala o předložení materiálu k pilotnímu projektu Denní 
stacionář Centrum Seňorina na další jednání VSBBP. 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

                           v. r.  
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


