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Z Á P I S 
 

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

 
dne 05.10.2015 od 17:30 hodin 

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

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 17:30 hod. a řídila Mgr. Chládková Táborská, 

předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 18:15 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) 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Přizvaní hosté: Bc. Helena Čelišová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 9. mimořádného jednání VSBBP  
2. 1. návrh rozpočtu na rok 2016  
3. Různé: 

a) Ústní informace Mgr. Ulma 
 

1. Schválení programu 9. mimořádného jednání VSBBP 
Pro navržený program 9. mimořádného jednání hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP, 
program byl přijat. 
 
2. 1. návrh rozpočtu na rok 2016  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP 1. návrh rozpočtu ORJ 
0514 – sociální oblast, ORJ 0554 – protidrogová problematika a ORJ 0599 – granty pro oblast 
OSZ a protidrogovou problematiku na rok 2016.  
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné s předloženým návrhem rozpočtu a 
jednotlivými kapitolami. 
Diskuse: 
� Mgr. Chládková Táborská navrhla: 

- navýšit v ORJ 0554 – Protidrogová prevence, položku 5223 příspěvek na provoz 
DaDDC NMSKB z 600.000 Kč na 800.000 Kč, 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

2 

 

- doplnit komentář v ORJ 0514 – sociální oblast, v položce 5169 – plánování sociálních 
služeb o text (uvedený tučně kurzívou): Jedná se o výdaje na informovanost občanů a 
tvorbu dokumentů, týkajících se poskytování sociálních služeb a sociální péče a 
pořádání veletrhu sociálních služeb.  

� Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor navrhl navýšit následující položky ORJ 0554 – 
Protidrogová prevence, a to s ohledem na to, že jednotlivé částky byly v průběhu 
předchozích let již sníženy: 
- položku 5221 příspěvek na provoz Nízkoprahového střediska Drop In z 180.000 Kč na 

200.000 Kč,  
- položku 5229 Specifická primární prevence ze 150.000 Kč na 200.000 Kč, 
- položku 5229 příspěvek na poradenství Sananim z. ú. z 90.000 Kč na 100.000 Kč,  
- položku 5229 příspěvek na terénní práce Sananim z. ú. – projekt Sanitka z 90.000 Kč 

na 100.000 Kč,  
- položku 5229 příspěvek na provoz CADAS – Sananim z. ú. ze 140.000 Kč na  

150.000 Kč,  
- vytvořit novou položku s názvem „terénní programy“ ve výši 100.000 Kč. 

 

Usnesení č. 20/15: VSBBP 1. Doporučuje: 
a) navýšit v ORJ 0554 – Protidrogová prevence, položku 5223 příspěvek na provoz 

DaDDC NMSKB (z 600.000 Kč na 800.000 Kč), 
b) doplnit komentář v ORJ 0514 – sociální oblast, v položce 5169 – plánování 

sociálních služeb o text (uvedený tučně kurzívou): Jedná se o výdaje na 
informovanost občanů a tvorbu dokumentů, týkajících se poskytování sociálních 
služeb a sociální péče a pořádání veletrhu sociálních služeb, 

c) navýšit v ORJ 0554 položku 5221 příspěvek na provoz Nízkoprahového střediska 
Drop In (z 180.000 Kč na 200.000 Kč), 

d) navýšit v ORJ 0554 položku 5229 Specifická primární prevence (ze 150.000 Kč na 
200.000 Kč), 

e) navýšit v ORJ 0554 položku 5229 příspěvek na poradenství Sananim z. ú. (z 90.000 
Kč na 100.000 Kč),  

f) navýšit v ORJ 0554 položku 5229 příspěvek na terénní práce Sananim z. ú. – 
projekt Sanitka (z 90.000 Kč na 100.000 Kč), 

g) navýšit v ORJ 0554 položku 5229 příspěvek na provoz CADAS – Sananim z. ú. 
(ze 140.000 Kč na 150.000 Kč), 

h) v ORJ 0554 vytvořit novou položku 5229 s názvem „příspěvek na terénní 
programy“ ve výši 100.000 Kč. 

Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP. 
Usnesení bylo přijato. 

 
4. Různé: 

a) Ústní informace Mgr. Ulma, MPA 
Mgr. Ulm, MPA informoval přítomné členy VSBBP o proběhlé schůzce s panem 
zastupitelem Mgr. Kučerou, která proběhla přímo na Uhelném trhu a týkala se tématu 
bezdomovectví v souvislosti s interpelací zastupitele přednesené na jednání ZMČ Praha 1 
v září 2015. 
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Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

                         v. r.  
             

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


