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Z Á P I S 
 

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

 
dne 21.09.2015 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 17:15 hod. Mgr. Chládková Táborská, předsedkyně 

VSBBP  

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

 
Omluveni: Bc. Helena Čelišová 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 8. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu ze 7. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
4. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
5. Situace na Uhelném trhu + interpelace zastupitele MČ Praha 1, Mgr. Petra Kučery 
6. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2016–2018 a 

Krajská síť rozvoje sociálních služeb HMP – Žádost o zařazení dalších sociálních služeb 
poskytovaných Střediskem sociálních služeb Praha 1 

7. Různé: 
a) Stanovení termínu mimořádného jednání – projednání rozpočtu 
 

2. Schválení programu 8. jednání VSBBP 
Pro navržený program 8. jednání hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP, program byl 
přijat. 
 
3. Ověření zápisu ze 7. jednání VSBBP  
K zápisu ze 7. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všech 5 přítomných členů 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: 
23. schůze RMČ Praha 1 dne 23.06.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• č. UR15_0822 žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy na realizaci projektu "Veřejná prostranství – mapování vybraných parků 
a zahrad na území MČ Praha 1 z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti" 

• č. UR15_0823 žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na 
podporu realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 

• č. UR15_0824 žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na 
podporu projektu v procesech plánování sociálních služeb 

• č. UR15_0825 návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

• č. UR15_0826 ukončení Smluv o nájmu bytu – dohoda 

• č. UR15_0827 poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

• č. UR15_0828 uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ  
Praha 1 

• č. UR15_0829 Zařazení bytu do "Seznamu bytů ze sociální rezervy" 
 
24. schůze RMČ Praha 1 dne 07.07.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• č. UR15_0893 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44  

 
25. schůze RMČ Praha 1 dne 21.07.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR15_0947 uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

• UR15_0948 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 
26. schůze RMČ Praha 1 dne 18.08.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR15_1016 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

• UR15_1017 Oprava písařské chyby v usnesení UR15_0947 ze dne 21. 7. 2015 a 
zrušení části usnesení UR15_0314 ze dne 17. 3. 2015 

 
28. schůze RMČ Praha 1 dne 07.09.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

� UR15_1166 výběr nejvhodnější nabídky "Dům s malometrážními byty Samcova - 
Lodecká, vestavěný interiér" 
 

8. zasedání ZMČ Praha 1 dne 08.09.2015 
ZMČ Praha 1 vzalo na vědomí bez usnesení zprávu o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 
politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku za 2. čtvrtletí roku 2015. 
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5. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila na vědomí členům VSBBP informaci o 
průběžném řešení jednotlivých podnětů a úkolů VSBBP. 
 
6. Situace na Uhelném trhu + interpelace zastupitele MČ Praha 1, Mgr. Petra Kučery 
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská informovala přítomné, že RMČ Praha 1 na srpnovém 
jednání schválila pronájem části pozemku – ostrůvku - na Uhelném trhu. Jsou zde umístěny 
tři stánky za účelem prodeje obrazů, umění a nabízejí umělecké služby. Z důvodu srocování 
osob bez domova by tak v této lokalitě mohla pomoci revitalizace. Paní předsedkyně proto 
navrhuje z důvodu řešení této situace předat podnět Komisi obchodu a služeb, aby zvážilo 
umístění více prodejních stánků, které nebudou přitahovat lidi bez domova.  
Dále předložila členům VSBBP na vědomí interpelaci Mgr. Petra Kučery, člena Zastupitelstva 
MČ Praha 1, ve věci Zprávy o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví 
a protidrogovou problematiku (VSBBP) za 2. čtvrtletí 2015, konkrétně problematiky 
bezdomovců na Uhelném trhu. RMČ Praha 1 usnesením č. UR15_1204 ze dne 15.09.2015 
uložila Mgr. Chládkové Táborské na tuto interpelaci odpovědět. 
Diskuse: 
� Mgr. Ulm, MPA jako místopředseda Komise pro obchod a služby sdělil, že variantu 

revitalizace již komise projednávala a lokalita pro stálý farmářský trh je nevyhovující. 
V červnu informoval přítomné členy VSBBP, že na Uhelném trhu budou po dobu 
prázdnin odstraněny lavičky – dojde k jejich repasi – mohlo by tím dojít k přesunu lidí 
bez domova, kteří se v místě pravidelně zdržují. Na dnešním jednání VSBBP sdělil, že k 
odstranění laviček nedošlo. Závěrem požádal o zprostředkování telefonní kontaktu na 
zastupitele Mgr. Kučeru. 

� Na základě proběhlé diskuse se přítomní shodli, že Mgr. Varga, DiS. společně s  
předsedkyní Mgr. Chládkovou Táborskou vypracují odpověď na interpelaci, ve které mj. 
vysvětlí označení „ohrožení mravní výchovy mládeže“.  

 

Usnesení č. 18/15: VSBBP 1. žádá Komisi pro obchod a služby, aby se aktivně zabývalo 
situací na Uhelném trhu za účelem zmírnění, případně úplného omezení výskytu občanů 
bez domova v bezprostřední blízkosti Základní školy na Uhelném trhu, formou umístění 
obchodu a služeb v daném místě, případně umístění možných předzahrádek restaurací, 
které se tam nacházejí 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2016–2018 a 

Krajská síť rozvoje sociálních služeb HMP – Žádost o zařazení dalších sociálních služeb 
poskytovaných Střediskem sociálních služeb Praha 1 

Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP návrh Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2016–2018. Jednání Komise Rady 
hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních služeb tuto verzi projednalo na svém 
jednání dne 15. 9. 2015. 
Součástí podkladů jsou členům VSBBP předloženy k projednání žádosti paní ředitelky 
Střediska sociálních služeb Bc. Čelišové o zařazení tísňové péče a denního stacionáře do 
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krajské sítě rozvoje sociálních služeb HMP a žádost Mgr. Hoška, ředitele Dívčí katolické 
střední školy o zařazení pečovatelské služby do krajské sítě rozvoje sociálních služeb HMP. 
Diskuse: 
� Paní předsedkyně Mgr. Chládková požádala přítomné členy VSBBP, aby rozhodli 

hlasováním o účasti Mgr. Hoška, ředitele Dívčí katolické střední škole na jednání 
k tomuto bodu – pro tento návrh hlasovali všichni členové výboru – schváleno.  

� Mgr. Hošek seznámil přítomné členy VSBBP se školou, která není jen vzdělávací 
instituce, ale současně se snaží věnovat handicapovaným (chráněná dílna Ve Smečkách), 
nezaměstnaným (rekvalifikační kurzy), seniorům (Křižovnická pečovatelská služba – KPS) 
a sociálně handicapovaným studentkám. Rádi by  jako poskytovatelé sociálních služeb 
(KPS) byli zařazeni do krajské sítě, protože by pak jako registrovaný poskytovatel mohli 
žádat o dotaci MPSV rozdělovanou Magistrátem hl. m. Prahy.  
Na základě přednesených informací panem ředitelem Mgr. Hoškem, členové VSBBP 
jednoznačně vyslovili podporu pro vydání doporučení ve smyslu potřebnosti, odlišnosti a 
ojedinělé sociální služby, doplněné o církevní a duchovní rozměr sociální péče a v rámci 
dobrovolné činnosti i o kontakt mladé generace - studentek a klientů – seniorů. Klienti 
tak mohou mít na výběr z různých poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Usnesení č. 19/15: VSBBP 1. bere na vědomí žádost paní ředitelky Bc. Čelišové o zařazení 
tísňové péče a denního stacionáře do krajské sítě rozvoje sociálních služeb HMP a žádost 
Mgr. Hoška, ředitele Dívčí katolické střední školy o zařazení pečovatelské služby do krajské 
sítě rozvoje sociálních služeb HMP 2. souhlasí, aby Středisko sociálních služeb žádosti o 
zařazení tísňové péče a denního stacionáře do krajské sítě rozvoje sociálních služeb HMP 
předalo na MHMP. 3. žádá Ing. Banzetovou, vedoucí OSZ o zpracování a zaslání doporučení 
Dívčí katolické střední škole ve smyslu potřebnosti, odlišnosti a ojedinělé sociální služby, 
doplněné o církevní a duchovní rozměr sociální péče, a v rámci dobrovolné činnosti i o 
kontakt mladé generace - studentek a klientů – seniorů. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Různé: 

a) Stanovení termínu mimořádného jednání - projednání rozpočtu 
Po diskusi přítomní členové VSBBP rozhodli o stanovení termínu mimořádného jednání 
na 5.10.2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti č. 201, 2. patro, budovy ÚMČ Praha 1, 
Vodičkova 18. Zároveň bude předložena statistika shrnutých údajů jednotlivých 
účastníků proběhlého 2. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb včetně jeho 
vysoutěžené ceny. 

 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

                           v. r.  
           

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


