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Z Á P I S 
 

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

 
dne 02.04.2015 od 14:00 hodin 

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

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 14:00 hod. a řídila Mgr. Chládková Táborská, 

předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 14:50 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),  
JUDr. Dana Maršálková (odborník) 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
- Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská představila přítomným členům novou členku 

VSBBP JUDr. Danu Maršálkovou a seznámila ji s dalšími členy VSBBP a zaměstnanci ÚMČ  
Praha 1, kteří se VSBBP pravidelně účastní. 

- Paní předsedkyně Mgr. Chládková požádala přítomné členy VSBBP, aby rozhodli 
hlasováním o účasti Olgy Jirasové, referenta oddělení sociální pomoci na tomto jednání 
– pro tento návrh hlasovali všichni 4 přítomní členové výboru, nikdo nebyl proti, nikdo 
se nezdržel hlasování, 1 nehlasoval – schváleno.  

 
Program jednání: 
1. Schválení programu 4. mimořádného jednání VSBBP  
2. Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu „JEDNIČKA 

PRO ROK 2015 – sociální oblast“ 
 
1. Schválení programu 4. mimořádného jednání VSBBP 
Pro navržený program 4. mimořádného jednání VSBBP hlasovali všichni 4 přítomní členové 
výboru, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, 1 nehlasoval - program byl přijat. 
 
2. Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu 

„JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast“ 
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP Návrh na rozdělení 
finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2015 – 
sociální oblast“. 
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Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo v rozpočtu MČ P1 pro rok 2015 v ORJ 0599, pol. 5229, 
§4379 Granty pro sociální oblast částku 1.500.000 Kč. Rada MČ Praha 1 rozhodla usnesením 
číslo UR15_0068 ze dne 20.01.2015 o vypsání výběrového řízení grantového programu 
„JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast“ a schválila Pravidla pro poskytnutí grantu. 
Zároveň jmenovala členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise včetně 
náhradníků. Komise pro otevírání obálek konstatovala dne 27.02.2015, že v termínu a za 
podmínek stanovených usnesením Rady MČ Praha 1, podalo 40 poskytovatelů sociálních 
služeb celkem 46 žádostí o grant. Při formální kontrole bylo zjištěno, že 7 organizací, které 
zaslaly celkem 7 žádostí o grant, nesplnilo předepsané podmínky Pravidel pro poskytnutí 
grantu, a proto byly jejich žádosti vyřazeny. Hodnotící komise posuzovala na svém zasedání 
dne 16.03.2015 celkem 39 žádostí o grant. Hodnotící komise navrhuje podpořit celkem 35 
projektů v celkové částce 1.500.000 Kč. Návrh na rozdělení je následující: 295.000 Kč – 
Pomoc seniorům, 253.000 Kč – Pomoc osobám zdravotně postiženým, 242.000 Kč – Pomoc 
obětem domácího násilí a osobám duševně nemocným, 240.000 Kč – Pomoc rodinám 
s dětmi, dětem a mládeži, 240.000 Kč – Hospicová péče, 180.000 Kč – pomoc osobám bez 
přístřeší, 50.000 Kč pomoc občanům v sociálně ekonomické nouzi. Návrhy hodnotící komise 
byly předloženy dne 18.03.2015 pro informaci členům KSOC a Radě MČ Praha 1, která přijala 
dne 31.03.2015 usnesení číslo UR15_0395.  
Diskuse: 
� Mgr. Chládková Táborská navrhla snížit u položky č. 14 – Středisko prevence a léčby 

drogové závislosti Drop In, o. p. s. částku z 30.000 Kč na 20.000 Kč, o poníženou částku 
10.000 Kč navýšit položku č. 11 – Dívčí katolická škola z 65.000 Kč na 75.000 Kč – pro 
tento protinávrh hlasoval 1 přítomný člen, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování,  
1 nehlasoval – neschváleno. 

 

Usnesení č. 14/15: VSBBP Bere na vědomí žádosti o grant, které byly dne 27.02.2015 
vyřazeny z důvodu nesplnění předepsaných podmínek dle Pravidel pro poskytnutí grantu, 
dále bere na vědomí závěry hodnotící komise pro otevírání obálek ze dne 27.02.2015 a 
závěry výběrové hodnotící komise ze dne 16.03.2015 s návrhem na přidělení finančních 
prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast a usnesení RMČ  
Praha 1 č. UR15_0395 ze dne 31.03.2015 a doporučuje ZMČ Praha 1 schválit rozdělení 
finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast 
v původním znění dle návrhu hodnotící komise. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni 4 přítomní členové výboru, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování, 1 nehlasoval. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

            v. r.  

 

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


