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Z Á P I S 
 

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

 
dne 09.03.2015 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 17:00 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) 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS., Helena 
Čelišová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 3. jednání VSBBP  
2. Ověření zápisu z 2. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 
4. Informace o materiálech předkládaných do ZMČ Praha 1 dne 10.3.2015 
5. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu MČ Praha 1 

„JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast“ 
6. Problematika bezdomovectví 
7. Žádost o pronájem nebytových prostor na území MČ Praha 1 pro realizaci sociálních 

služeb a projektů Farní charity Praha 1 - Nové Město 
8. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
9. Informace o slavnostním otevření Centra Seňorina, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1  
10. Informace o slavnostním otevření Kavárny Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1 
11. Různé: 

a) Ústní informace Mgr. Ladislava Vargy, DiS., protidrogového koordinátora týkající se 
schůzky se zástupkyní tajemníka MČ Praha 2 

b) Ústní informace Heleny Čelišové, ředitelky střediska sociálních služeb o služební cestě 
do New Yorku.  

 
2. Schválení programu 3. jednání VSBBP 
Pro navržený program 2. jednání hlasovali všichni 4 přítomní členové VSBBP, program byl 
přijat. 
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3. Ověření zápisu z 2. jednání VSBBP  
K zápisu z 2. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni 4 přítomní členové VSBBP. 
 
4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech 
schválených Radou MČ Praha 1: 
7. schůze RMČ Praha 1 dne 24.02.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením:  

• č. UR15_0205 jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro 
výběrové řízení grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast 

• č. UR15_0206 zprávu o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantového 
programu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2014 - sociální oblast 

 
9. schůze RMČ Praha 1 dne 09.03.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením:  

• č. UR15_0277 vyřazení a doplnění bytů ze seznamu tzv. "sociálních bytů" 

• č. UR15_0292 Středisko sociálních služeb - Rámcový harmonogram volnočasových 
aktivit pro rok 2015 

 

Usnesení č. 11/15: VSBBP bere na vědomí informaci o materiálech schválených RMČ  
Praha 1. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu MČ Praha 

1 „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast“ 
ZMČ Praha 1 schválilo v rozpočtu pro rok 2014 v ORJ 0599 Granty pro sociální oblast ve výši 
1.500.000 Kč. RMČ rozhodla usnesením č. UR14_0107 ze dne 28.01.2014 vypsat výběrové 
řízení grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast“ a jmenovala členy 
komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise včetně náhradníků. ZMČ Praha 1 vzalo 
na vědomí závěry komise pro otevírání obálek, závěry hodnotící komise a RMČ Praha 1 a 
schválilo usnesením č. UZ14_0604 ze dne 29.04.2014 rozdělení finančních prostředků. 
Všechny přidělené dotace byly čerpány do konce roku 2014 v plné výši. Poskytovatelé 
sociálních služeb zaslali ve stanoveném termínu 31.01.2015 vyúčtování a po kontrole 
finančních a závěrečných zpráv lze konstatovat, že poskytnuté prostředky byly vynaloženy 
účelně. Závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu MČ 
Praha 1 „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast schválila RMČ Praha 1 usnesením  
č. UR15_0206 dne 24.02.2015. 
 

Usnesení č. 12/15: VSBBP bere na vědomí Závěrečnou zprávu o využití přidělených 
finančních prostředků v rámci grantu MČ Praha 1 „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální 
oblast. 
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Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 
Usnesení bylo přijato. 

 
6. Informace o materiálech předkládaných do ZMČ Praha 1 dne 10.3.2015 
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská seznámila členy VSBBP s materiály předkládanými 
do ZMČ Praha 1 dne 10.03.2015: 
a) Volba člena Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku: 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ14_0007 ze dne 25.11.2014 zřídilo 
Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a 
stanovilo počet jeho členů na 5, ve složení předseda, místopředseda a 3 členové. 
Usnesením č. UZ14_0008 byla zvolena Mgr. Šárka Chládková Táborská jako 
předsedkyně. Usnesením č. UZ14_0012 byla zvolena místopředsedkyní pí Martina 
Bauerová a členy Mgr. Karel Ulm, MPA a ThDr, Kateřina Klasnová. 
S ohledem na skutečnost, že nebyl zvolen stanovený počet členů výboru, je členům ZMČ 
Praha 1 předložena ke schválení nominace, na obsazení pátého člena výboru,  
JUDr. Dany Maršálkové, ředitelky Nadace Pražské děti, která svou nominaci přijala dne 
25. února 2015. 

b) Statut Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 
problematiku 

Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále 
jen VSBBP), který byl zřízen Zastupitelstvem městské části Praha 1 dne 25.11.2014. 
Statut VSBBP projednala paní předsedkyně Mgr. Chládková Táborská s panem starostou 
dne 21. ledna 2015. Dne 16. února 2015 jej projednal a schválil VSBBP a usnesením  
č. 8/15 navrhl předložit Statut k projednání ZMČ Praha 1 dne 10.03.2015.  
Dne 24. února 2015 usnesením č. UR15_0232 vzala RMČ Praha 1 návrh Statutu VSBBP na 
vědomí a uložila Mgr. Chládkové Táborské předložit návrh Statutu VSBBP ZMČ Praha  
Předkládaný návrh zpřesňuje rozsah činností a oprávnění, které VSBBP vykonává na 
základě zákona o hl. m. Praze. 
 

7. Problematika bezdomovectví 
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP přehled činnosti 
organizace Naděje, z. ú. a Farní charity Praha 1 včetně informací o jejich financování.  
Dále informovala o proběhlé schůzce s panem Mgr. Janem Hrabcem, který představil 
organizaci Sant´Egidio, která se více než 20 let v Praze stará o lidi bez domova, a to formou 
modlitby v kostele sv. Kříže a přípravy jídla a nápojů, které rozdávají v ulici Na Příkopě a u 
Hlavního nádraží. Poznatky týkající přemístění výdeje jídla, které vzešli ze strany MČ Praha 1, 
přednese pan Mgr. Hrabec u nejvyššího vedení komunity. Na schůzce byl rovněž informován, 
že komunita Sant´Egidio nesplňuje všechny právní náležitosti sociální služby. 
 
8. Žádost o pronájem nebytových prostor na území MČ Praha 1 pro realizaci sociálních 

služeb a projektů Farní charity Praha 1 - Nové Město 
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP žádost pana Filipa Fialy, 
ředitele Farní charity – Arcidiecézní charity Praha na pronájem nebytových prostor na území 
MČ Praha 1 pro realizaci sociálních služeb a projektů Farní charity Praha 1 - Nové Město a 
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seznámila přítomné s aktuální situací sociální služby „terénní program“, která je zaměřena na 
pomoc ženám bez přístřeší a fungují v nebytových prostorech na Jungmannově náměstí.  
Diskuse: 

• Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor informoval, že na tuto organizaci neeviduje 
žádné stížnosti.    

• Paní Bauerová požádala o doplnění statistiky počtu klientů z MČ Praha 1. 
 

Usnesení č. 13/15: VSBBP konstatuje, že zřízení centra pro ženy bez domova na Praze 1 je 
potřebné, současné prostory Farní charity na Jungmannově náměstí považuje za 
nedostatečné a doporučuje vyhledat vhodné nebytové prostory a předat k vyřízení KOMA a 
zároveň žádá ředitele Farní charity Praha 1 o doplnění statistiky počtu klientů z MČ Praha 1 
za poslední 3 roky. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
9. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o průběžném 
řešení jednotlivých podnětů a úkolů VSBBP a připomněla úkol z minulého jednání, týkající se 
pověření jednotlivých členů prohlídkou přidělených organizací v oblasti protidrogové politiky 
a předložením zprávy VSBBP do 31.03.2015 tajemnici VSBBP. 
 
10. Informace o slavnostním otevření Centra Seňorina, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská informovala členy VSBBP o pozvánce na slavnostní 
otevření denního stacionáře a terapeutického centra pro klienty se sníženou soběstačností 
z důvodu Alzheimerovy nemoci a jiných typů demence, které se uskuteční ve čtvrtek  
26. března 2015 od 18 hodin. V případě zájmu, je nutné se nahlásit tajemnici VSBBP 
nejpozději do 19. března, která hromadně potvrdí účast.  
 
11. Informace o slavnostním otevření Kavárny Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1 
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská pozvala přítomné členy VSBBP na slavnostní 
otevření sociálního podniku Kavárny Bílá vrána, které se uskuteční 11. března 2015 od 16 
hodin na adrese Ve Smečkách 5, Praha 1. Kavárna je zřízená neziskovou organizací POHODA 
o.p.s., která poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný 
život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením 
mozku.  
 
12. Různé: 
a) Ústní informace Mgr. Ladislava Vargy, DiS., protidrogového koordinátora, týkající se 

schůzky se zástupkyní tajemníka MČ Praha 2 
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor informoval přítomné členy VSBBP, že se na něho 
obrátila paní Horáková, zástupkyně tajemníka MČ Praha 2 se žádostí o schůzku týkající se 
společnosti SANANIM z.ú. a vybudování adiktologické kliniky, která by měla vzniknout na 
ÚMČ Praha 1 – kontakt bude předán tajemnici VSBBP, která domluví termín schůzky s paní 

předsedkyní VSBBP. 
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b) Ústní informace Heleny Čelišové, ředitelky Střediska sociálních služeb o služební cestě 
do New Yorku 

Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb informovala přítomné členy VSBBP o 
uskutečněné zahraniční pracovní cestě na 53. Zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj 
konané v ústředí OSN v New Yorku v termínu 4. – 13.02.2015.  
 
 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

             v. r.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 


