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Z Á P I S 
 

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

 
dne 20.04.2015 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 16:50 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., Helena 
Čelišová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 5. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 3. jednání VSBBP  
3. Schválení zápisu ze 4. mimořádného jednání VSBBP  
4. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1  
5. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
6. Informace o pracovním setkání týkající se průběhu výstavby domu s malometrážními 

byty umožňující funkci domu s pečovatelskou službou 
7. Zpráva o činnosti VSBBP za 1. čtvrtletí roku 2015   

 
1. Schválení programu 5. jednání VSBBP 
Pro navržený program 5. jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 3. jednání VSBBP  
K zápisu z 3. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni 3 přítomní členové VSBBP. 
 
3. Ověření zápisu ze 4. mimořádného jednání VSBBP  
K zápisu ze 4. mimořádného jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - 
pro schválení zápisu hlasovali všichni 3 přítomní členové VSBBP. 
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4. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech 
schválených Radou MČ Praha 1: 
4. zasedání ZMČ Praha 1 dne 10.03.2015 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  
 

• č. UZ15_0041 nového člena Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku 

• č. UZ15_0062 Statut Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku 

 
10. schůze RMČ Praha 1 dne 17.03.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0309 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného  

• č. UR15_0310 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

• č. UR15_0311 změnu výše nájemného u bytu ze sociální rezervy 

• č. UR15_0312 prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

• č. UR15_0313 prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na ubytovně 
MČ Praha 1 

• č. UR15_0314 uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

• č. UR15_0315 skončení užívání obytné místnosti na ubytovně MČ Praha 1 – dohoda 
 
12. schůze RMČ Praha 1 dne 31.03.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0395 Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO 
ROK 2015 - sociální oblast 

• č. UR15_0396 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

• č. UR15_0397 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

• č. UR15_0398 uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

• č. UR15_0399 žádost o souhlas MČ Praha 1 jako zřizovatele Střediska sociálních 
služeb s přijetím finančního daru 

• č. UR15_0400 zpráva o činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb za 
rok 2014  
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• č. UR15_0401 Záměr na využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením 
umístěném na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití 

 
14. schůze RMČ Praha 1 dne 14.04.2015 
 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0458 návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

• č. UR15_0459 opakovaný finanční dar občanům 

• č. UR15_0466 výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu -  
"2. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb MČ Praha 1" 
 

5. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o průběžném 
řešení jednotlivých podnětů a úkolů VSBBP. 
 
6. Informace o pracovním setkání týkající se průběhu výstavby domu s malometrážními 

byty umožňující funkci domu s pečovatelskou službou 
Předsedkyně VSBBP Mgr. Chládková Táborská iniciovala 23. března pracovní setkání za 
účasti radního Tomáše Macháčka, vedoucí OTMS Ing. Zdeny Tomíčkové, vedoucího OIN  
Ing. Jakuba Dvořáka, ředitelky Střediska sociálních služeb Heleny Čelišové, investičního 
technika Tomáše Olbricha a asistentky Markéty Hájkové týkající se průběhu výstavby domu 
s malometrážními byty umožňující funkci domu s pečovatelskou službou. Na základě tohoto 
setkání byl zpracován materiál do RMČ Praha 1. Ta svým usnesením č. UR15_0401 ze dne 
31.03.2015: 

1. vzala na vědomí informaci o postupu výstavby Novostavby pro bydlení se zvláštním 
určením umístěném na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město k 31.03.2015, 

2. souhlasila s budoucím využitím objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením 
umístěném na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město, a to takto:  
2. NP - 3. NP byty s pečovatelskou službou, ve správě Střediska sociálních služeb MČ 
Praha 1, 4. NP - 7. NP malometrážní byty, ve správě Odboru technické a majetkové 
správy MČ Praha 1, 4. PP - 1. NP, ve správě Odboru technické a majetkové správy MČ 
Praha 1,  

3. uložila Mgr. Chládkové Táborské s termínem do 29.09.2015 předložit Radě MČ Praha 
1 podmínky pro využití prostor 2. NP - 3. NP objektu Novostavby pro bydlení se 
zvláštním určením umístěném na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město, 

4. uložila panu Macháčkovi s termínem do 29.09.2015 předložit Radě MČ Praha 1 
podmínky pro využití prostor 4. NP - 7. NP objektu Novostavby pro bydlení se 
zvláštním určením na umístěném na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město, 

5. uložila Mgr. Chládkové Táborské a panu Macháčkovi s termínem do 29.09.2015 
předložit Radě MČ Praha 1 podmínky pro využití a provoz prostor 4. PP - 1. NP 
objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží ulic 
Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město 

6. uložila panu starostovi s termínem do 29.09.2015 zajistit realizaci budoucího využití 
objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží ulic 
Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město dle bodu 2) tohoto usnesení 
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7. Zpráva o činnosti VSBBP za 1. čtvrtletí roku 2015   
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP zprávu o činnosti VSBBP za 
1. čtvrtletí roku 2015, která obsahuje jednotlivé podněty k řešení, informace z jednání  
RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1, zápisy z jednání za 1. čtvrtletí a další zprávy týkající se této 
oblasti.  
Diskuse: 

• JUDr. Maršálková doplnila zprávu z návštěvy Dětského a dorostového detoxikačního 
centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského o informaci týkající se 
nedostatečných financí na provoz centra – na základě uvedeného předsedkyně  
Mgr. Chládková Táborská vyvolá schůzku s panem radním Lackem. 

• JUDr. Maršálková požádala vedoucí OSZ o informaci v jakých dětských domovech jsou 
umístěny děti z Prahy 1, a to za účelem pozvání dětí, resp. dětských domovů na dětský 
den, který bude pořádat MČ Praha 1. Ing. Banzetová připraví pro členy na další jednání 
dne 18. května VSBBP ucelenou informaci.  

 
 
 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

                           v. r.  
          

        

        

 

 

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

 

 

 

 

 


