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Z Á P I S 
 

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

 
dne 18.05.2015 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 16:45 hod. Mgr. Chládková Táborská, předsedkyně 

VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Chládková Táborská (předseda), Martina Bauerová (místopředseda), 
ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1), JUDr. Dana Maršálková (odborník) 

 
Nepřítomen: 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 6. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 5. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1 
4. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
5. Informace o dětských domovech  
6. Stanovení termínů na 2. pololetí 2015 
7. Ústní informace z jednání Komise pro plánování a financování sociálních služeb   

 
1. Schválení programu 6. jednání VSBBP 
Pro navržený program 6. jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 5. jednání VSBBP  
K zápisu z 5. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni 3 přítomní členové VSBBP. 
 
3. 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: 
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5. zasedání ZMČ Praha 1 dne 22.04.2015 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  

 

• č. UZ15_0066 přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 
2015 - sociální oblast 

• č. UZ15_0089 prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženým usnesením 
Zastupitelstva MČ Praha 1 

 
ZMČ Praha 1 vzalo na vědomí bez usnesení zprávu o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 
politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku.  
 
15. schůze RMČ Praha 1 dne 21.04.2015 

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 
 
16. schůze RMČ Praha 1 dne 05.05.2015 
 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0546 prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

• č. UR15_0547 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v objektu Ve Smečkách 
594/26 (tzv. ubytovna MČ Praha 1) 

• č. UR15_0548 skončení nájmu bytu ze sociální rezervy – dohoda 

• č. UR15_0549 výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění 
ostrahy a recepčních služeb v objektu Ve Smečkách 594/26, Praha 1" 

• č. UR15_0550 žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 928, k. ú. Nové 
Město, Opletalova 20 

• č. UR15_0551 uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou a 
v BDPS Benediktská 13, Praha 1  

• č. UR15_0552 souhlas se zřízením sídla Regionální asociace poskytovatelů sociálních 
služeb Praha v sídle Střediska sociálních služeb, Dlouhá 23/736, Praha 1 
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• č. UR15_0562 uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1238, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 3 

• č. UR15_0581 uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 
 

4. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o průběžném 
řešení jednotlivých podnětů a úkolů VSBBP. 
 
5. Informace o dětských domovech  
Na základě podnětu JUDr. Maršálkové z předešlého jednání, předložila Ing. Banzetová, 
vedoucí OSZ přehled dětských domovů, ve kterých jsou umístěny děti z Městské části  
Praha 1, včetně adresy, telefonu, počtu dětí a jejich věku. Informace byla předložena za 
účelem pozvání dětí, resp. dětských domovů na dětský den, který bude pořádat MČ Praha 1 
ve středu 27. května na Slovanském ostrově. 
 
6. Stanovení termínů na 2. pololetí 2015 
Předsedkyně Mgr. Chládková předložila členům VSBBP návrh termínů na konání jednání 
VSBBP ve 2. pololetí 2015 (8. jednání – 21.09.2015, 9. jednání – 19.10.2015, 10. jednání -  
16.11.2015, 11. jednání – 07.12.2015), a to vždy od 16 hodin v zasedací místnosti 201,  
2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 

 

Usnesení č. 15/15: VSBBP schvaluje tyto termíny jednání VSBBP ZMČ P1: 8. jednání – 
21.09.2015, 9. jednání – 19.10.2015, 10. jednání -  16.11.2015, 11. jednání – 07.12.2015 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Ústní informace z jednání Komise pro plánování a financování sociálních služeb   
Mgr. Chládková Táborská informovala přítomné členy o 1. jednání Komise Rady HMP pro 
plánování a financování sociálních služeb, jehož je členkou. Hlavním tématem byla diskuse 
k materiálům „Krajská síť sociálních služeb HMP pro rok 2016“ a „Dotazník financování a 
strategie v oblasti sociálních služeb“ a dále časovému harmonogramu přípravy 
„Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze na roky 2016–2019“. 
Z proběhlých schůzek za účasti paní předsedkyně Mgr. Chládkové Táborské, paní Čelišové a 
Ing. Banzetové vyplynulo, že z hlediska MČ Praha 1 a Střediska sociálních služeb je 
v materiálu „Krajská síť sociálních služeb HMP“ je uvedena pouze "pečovatelská služba", 
(avšak bez označení městské části Praha 1, bez registračního čísla, bez IČO), neboť materiál 
(dle sdělení Odboru sociálních věcí HMP) vychází zejména z dotačních titulů pro rok 2014. 
Vzhledem k časové tísni ze strany HMP bude zařazení dalších sociálních služeb, které 
poskytuje MČ Praha 1 a příspěvkové organizace městské části, Střediska sociálních služeb 
bude předmětem dalších navazujících jednání na úrovni městských částí a HMP v druhé 
polovině roku 2015.  
Aktuální celkové kapacity sociálních služeb a všech poskytovatelů sociálních služeb jsou 
uvedeny v Registru sociálních služeb MPSV. Ing. Banzetová navrhuje připomínkovat název 
materiálu, protože je zavádějící. Vhodné by bylo např. jej rozšířit o následující informaci - 
"Krajská síť sociálních služeb, finančně podporovaných HMP, pro rok 2016" nebo obdobně.  
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Zároveň uvedla, že dle osobního názoru pan Mgr. Exner upozornil, že objem finančních 
prostředků nebude pravděpodobně v následujících dvou letech narůstat, takže je málo 
pravděpodobné, že by žádost o dotaci na jiné služby ze strany Střediska sociálních služeb 
přinesla finanční efekt v podobě dotace. Závěrem uvedla, že tabulka sítě poskytovatelů 
sociálních služeb by měla být k dispozici Městské části Praha 1 dříve, zejména 
při projednávání grantového řízení pro sociální oblast Městské části Praha 1. 
Diskuse: 
� Paní Čelišová informovala, že byla oslovena, zda by za poskytovatele pečovatelských 

služeb pracovala v pracovní skupině sociálních služeb pro seniory i nadále. 
VSBBP bere tuto informaci na vědomí a doporučuje účast paní ředitelky Čelišové v této 
pracovní skupině. 

� Paní Čelišová dál uvedla, že do materiálu „Krajská síť sociálních služeb HMP pro rok 
2016“ by mohl být doplněn o další sociální služby, které MČ Praha 1 poskytuje, a to 
zejména „tísňová péče“ a „denní stacionář“. 
Předsedkyně VSBBP přednese tento návrh na jednání komise Rady HMP dne 
20.05.2015.  

� Ing. Banzetová doplnila, že za Městskou část Praha 1 bude PhDr. Pěnkava v pracovní 
skupině pro bezdomovce. 
VSBBP bere tuto informaci na vědomí a doporučuje účast pana PhDr. Pěnkavy v této 
pracovní skupině. 

� Paní předsedkyně požádala Ing. Banzetovou o vytipování služeb organizací, které jsou 
v materiálu „Krajská síť sociálních služeb HMP pro rok 2016“ označeny jako služby 
vyřazené (oproti roku 2014) a kterým Městská část Praha 1 poskytla grant, a to 
v termínu do 30.06.2015 

� Mgr. Varga, DiS., k harmonogramu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Praze na období 2016 – 2019, bodu č. 6 „Dále pracovat na prohloubení (a 
systémové vyjasnění) spolupráce mezi HMP a MČ v oblasti poskytování sociálních služeb 
(služby lokální a celoměstské, služby sociální péče a bezdomovectví)“ vyslovil názor, že 
by návrh materiálu měl být rozeslán jednotlivým městským částem k připomínkovému 
řízení – paní předsedkyně přednese tento požadavek na Komisi Rady HMP pro plánování 
a financování sociálních služeb ve středu 20.05.2015. 

 

Usnesení č. 16/15: VSBBP 1. bere na vědomí informace z Komise Rady HMP pro plánování 
a financování sociálních služeb, 2. bere na vědomí materiál „Krajská síť sociálních služeb 
HMP pro rok 2016“, 3. souhlasí s připomínkami na rozšíření názvu "Krajská síť sociálních 
služeb, finančně podporovaných HMP, pro rok 2016" a zařazení dalších sociálních služeb 
poskytovaných MČ Prahy 1, a to „tísňová péče“ a „denní stacionář“ do tohoto materiálu.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Ing. Varga na závěr informoval, že 19. května proběhne setkání protidrogových 
koordinátorů, v rámci kterého přednese nabídku MUDr. Korandy, primáře dětského 
detoxikačního centra, tj. pozvánku na prohlídku dětského detoxikačního centra, která se 
uskuteční 28.05.2015 a dále, že na Protidrogové komisy RHMP, která se uskutečnila  
23. dubna pan Douda, psycholog a zakladatel DROP IN upozornil na ukončení nájmu ve 
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Španělské ulici v Praze 2, kde je Centrum metadonové substituce DROP IN 2, a vznesl dotaz, 
zda by v budoucnu nebyly v Žitné ulici prostory i pro tuto službu. 
VSBBP se věcí případného umístění metadonové substituce (organizace DROP IN) v Žitné 
ulici zabývat na příštím jednání výboru. 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

                          v. r.  
          

        

   

      

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


