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Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku  

„dále jen VSBBP“ 

(Mgr. Šárka Chládková Táborská – 1. čtvrtletí 2015) 

Podněty 

 
1) Podnět od pí Bauerové, členky VSBBP: Klimentská ulice - nedostatek košů, narušování 

veřejného pořádku v okolí lahůdek u Klimenta  
(předáno k řešení tajemnici výboru ve spolupráci s místostarostou Hodkem). 

 
Řešení:  
Ve spolupráci s místostarostou Hodkem bylo umístění košů prověřeno. Aktuálně se 
v Klimentské nachází celkem 3 koše TSK, 2 koše MČ Praha 1, 1 koš prodejny lahůdek, 
z toho jsou 2 koše v přímém dosahu zmíněných lahůdek - soukromý koš prodejny a 
betonový koš TSK, který je umístěn na rohu lahůdek. Zaměstnanci CDV a Pražských 
služeb byli informováni o narušování veřejného pořádku a také, aby nadále nedocházelo 
k rušení obyvatel v okolí lahůdek. Problematika výskytu bezdomovců bude řešena 
terénními pracovníky organizace, kteří se zabývají prací s osobami bez přístřeší na území 
Prahy 1 ve spolupráci s CDV. Dotčené koše budou každý den v ranních hodinách, kdy 
jsou odpadkové koše zatíženy nejvíce, speciálně vysypávány. Jakékoliv další připomínky 
k čistotě je možné hlásit na úklidovou pohotovost CDV 723 743 839.  
Ukončeno. 
 

2) Podnět od Mgr. Špačkové, radní pro oblast školství: výskyt bezdomovců v přilehlém 
podloubí nebytových prostor Havelská 3 a 5, které nejsou osvětleny a jsou v přímé 
blízkosti základní školy a školní družiny a u kostela svatého Haštala na Haštalském 
náměstí, který je v těsné blízkosti mateřské školy. Žádá, aby se VSBBP zabýval 
bezdomovectvím hlavně tam, kde je kumulace dětí, protože se jedná o ohrožení 
mravní výchovy mládeže.  
(dotaz ohledně osvětlení vznesen na Odbor technické a majetkové správy a po obdržení 
odpovědi a zjištění podrobností stanoven níže uvedený postup a ve spolupráci s 
terénními pracovníky organizace, kteří se zabývají prací s osobami bez přístřeší na území 
Prahy 1) 
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Průběh řešení:  
Dle informace pana Strnada, vedoucího terénního programu Naděje byla Havelská ulice, 
a Haštalská zkontrolována přes den i v noci o víkendu z 31.1. na 1.2.2015 a dále přes den 
a v noci z 2.2. na 3.2.2015. Žádný problém v uvedených lokalitách nebyl zaznamenán. Co 
se týče výskytu lidí bez domova, tak jedna osoba přespávala v boudě přímo na tržnici 
v Havelské a osoby pohybující se kolem podloubí v Havelské 7 sdělily, že problém s 
narušováním pořádku ani s Městskou policií nemají.  
 
Vedoucí OTMS, Ing. Tomíčková informovala, že obě podloubí jsou společnou částí domu 
v režii Společenství vlastníků jednotek a osvětlení je napojeno na klasické veřejné 
osvětlení hl. m. Prahy. Dle místního šetření a ověření na CUZK bylo však zjištěno, že SVJ 
je pouze v domě Havelská 3, dům Havelská 5 je ve správě MČ Praha 1. Dále byla 
oslovena společnost Eltodo, která sdělila, že instalované, ale nefunkční osvětlení není a 
nikdy nebylo připojeno k VO – nebylo nikdy fakturováno ani tedy proplaceno.  
 
Řešení:  
S ohledem na skutečnost, že domy mají jiný režim co do výkonu vlastnických práv 
(Havelská 3 je spravována SVJ, Havelská 5 je spravována MČ Praha 1) bylo třeba stanovit 
rozdílný postup řešení.  
 
Havelská 3 
Předsedkyně VSBBP Mgr. Chládková Táborská iniciovala dne 4.3.2015 pracovní setkání s 
předsedkyní SVJ Havelská 3, paní Ptáčkovou. Domluvili se na umístění nového světla s 
tím, že nutný souhlas členů SVJ s umístěním probere na schůzi dne 16.3.2015. Zápis 
vyjadřují souhlas členů SVJ s instalací nového osvětlení v podloubí domu Havelská 3 
současně s instalací osvětlení v podloubí domu Havelská 5 a vzetí na vědomí, že toto 
osvětlení bude hradit MČ Praha 1 a náklady na jeho provoz budou převedeny na hl. m. 
Prahu byl doručen 17.03.2015. Souhlas Městské části Praha 1 pro dům Havelská 5 bude 
zhotoven samostatně OTMS a připojen ke kompletnímu dopisu. 
 
Havelská 5 
Dům je ve správě MČ Praha 1, k žádosti o předběžný souhlas pro Havelská 3 bude 
připojena i žádost pro dům Havelská 5. Předběžný souhlas ve věci převzetí dvou kusů 
svítidel instalovaných v podloubí domů s uliční adresou Havelská 3 a Havelská 5, 
nacházející se ve veřejném prostoru podloubí, do majetku hlavního města Prahy vč. 
zajištění jejich dalšího provozu byl vystaven OTMS dne 25.03.2015. 
 
Věc byla 1. ZASTA Hodkem dne 03.03.2015 předjednána se zástupcem Odboru správy, 
evidence a využití majetku MHMP. Tuto žádost od MČ Praha 1 tedy již čekají. 

 
Kompletní žádost o předběžný souhlas k převzetí dvou kusů svítidel instalovaných 
v podloubí domů s uliční adresou Havelská 3 a Havelská 5, nacházející se ve veřejném 
prostoru podloubí, do majetku hlavního města Prahy vč. zajištění jejich dalšího provozu 
byla na Odbor správy, evidence a využití majetku MHMP odeslána 25.03.2015. 
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Teprve po obdržení předběžného souhlasu může MČ Praha 1 začít s oživením stávajícího 
osvětlení a připojení k VO, respektive na toto vynakládat finanční prostředky.  

 

3) Podnět od pí Bauerové, členky VSBBP: výskyt bezdomovců v parku Lannova. Navrhuje, 
aby bylo dětské hřiště zajištěno tak, aby se dovnitř bezdomovci nedostali (např. 
zvýšení oplocení). 

(Předáno panu místostarostovi Hodkovi a terénním pracovníkům organizace, kteří se 
zabývají prací s osobami bez přístřeší na území Prahy 1). 

 
Řešení:  
Dle vyjádření pana Hodka je kromě legislativy jako takové, Návštěvní řád jediným regulačním 
opatřením, jakým provozovatel hřiště může určovat pravidla pro pohyb ve „svých“ 
parcích, nebo hřištích. Tedy na území – veřejného prostranství, za které odpovídá.   
Především je nutné konstatovat, že park Lannova je park, tedy veřejné prostranství 
s dětským hřištěm, nikoli dětské hřiště jako takové. Z toho vyplývá skutečnost, že osoby 
s domovem nebo i bez domova, pokud zde sedí na místech k tomu určených, neobtěžují 
návštěvníky například žebráním, pitím alkoholu, či jiným závadovým chováním, nemá 
přivolaná policie, natož osoba vykonávající službu správce parku, žádný zákonný důvod 
pro vykázání těchto osob z parku. Proti tomu je v ostrém kontrastu společenská 
objednávka, že lidé tohoto typu, byť jen sedící v parku, ale v těsné blízkosti dětského 
hřiště, nebudí důvěru čistého a zdravého prostředí, což je samozřejmě také pravda. Je 
tedy pouze na osobním přístupu, domluvě a šikovnosti správce parku, jak si s těmito 
osobami poradí v mezích příslušné legislativy! 
Oddělení stížností ÚMČ Praha 1 od roku 2010, neeviduje žádnou oprávněnou či 
neoprávněnou stížnost, respektive podnět k prošetření v souvislosti s provozem parku 
Lannova, či parkem jako takovým.  Na základě toho a také na základě každotýdenních 
kontrol lze konstatovat, že s kvalitou prováděné služby panuje ze strany provozovatele 
parku – Odboru životního prostředí spokojenosti i návštěvníků parku spokojenost.  
Park Lannova získal mnoho obdivů ze strany laické i odborné architektonické veřejnosti. 
Ty byly korunovány v roce 2009, kdy park a jeho architektonické řešení, vyhrály 
v celorepublikové soutěži Grand prix architektů první místo v kategorii Krajinářské a 
zahradní tvorba. Je nanejvýš pravděpodobné, že by realizace navrhované změny v  
ohraničení parku na takové, které by efektivně odradilo závadoéí osoby od pokusů 
vniknutí do parku v nočních hodinách, tedy vysoké a bytelné připomínající například plot 
v zoologické zahradě, zásadně a negativně ovlivnilo podobu parku, která má svoji 
nespornou kvalitu. Na základě zkušenosti s aktuálními postoji a stanovisky památkářů je 
také nanejvýš pravděpodobné, že by zmiňovaná úprava oplocení nebyla z pohledu Státní 
památkové péče přípustná.  

 
Uváděný příklad oplocení Dětského hřiště ve Vrchlického sadech není možné porovnávat. 
Jednak se jedná o dva rozdílné typy staveb – dětské hřiště a park a jednak poloha 
dětského hřiště v srdci nechvalně známého Sherwoodu dává jistou logiku osazení okolí 
dětského hřiště plotem. Park Lannova a Vrchlického sady rovněž není možné 
z bezpečnostního hlediska srovnávat.  
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Dle informace pana Strnada, vedoucího terénního programu Naděje byl park Lannova a 
jeho okolí zkontrolováno přes den i v noci o víkendu z 31.1. na 1.2.2015 a dále přes den a 
v noci z 2.2. na 3.2.2015. Žádný problém v uvedené lokalitě nebyl zaznamenán. Co se 
týče výskytu lidí bez domova, tak jedna osoba trvale přespává nad schody pod igelitem. 
Jedná se o paní, která není psychicky v pořádku a nabízené služby i spolupráci Naděje 
neguje (často velmi hlasitě a verbálně agresivně). 
Ukončeno. 

4) Podnět od Mgr. Špačkové, radní pro oblast školství: výskyt bezdomovců v parku 
Lannova. Navrhuje, zajištění noční ostrahy dětského hřiště a dále informovala, že 
dosavadní správce hřiště vaří bezdomovcům kávu, čaj apod. 
(Předáno panu místostarostovi Hodkovi a terénním pracovníkům organizace, kteří se 
zabývají prací s osobami bez přístřeší na území Prahy 1). 

 
Řešení:  
Ve spolupráci s místostarostou Hodkem bylo provedeno, v parku Lannova, místní šetření.  
Na základě tohoto místního šetření je nutné konstatovat, že si správce parku není 
vědom, že by naléval nápoje například bezdomovcům, nebo jiným závadovým osobám. 
Nevylučuje však, že občas nalije nápoje pravidelným návštěvníkům parku, především 
v seniorském věku, kteří do parku chodí pravidelně na procházky nebo posezení a se 
správcem si běžně povídají. O tom, že by se jednalo o bezdomovce, neví a ani to 
v žádném případě nebylo jeho záměrem. Přesto byl správce parku upozorněn, že na jeho 
konání v tomto ohledu přišel podnět k prošetření na půdu „Výboru pro sociální a bytovou 
politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku“ a že takové chování byť, jakkoliv 
se to může zdát zvláštní, mohlo poškodit zájmy Prahy 1 a je tedy nepřípustné v něm 
pokračovat. 
Služba správce je vykonávána jen od 09:00 do 19:00 hodin. Zajištění stálé, 24 hodinové 
správcovské služby není v současných finančních možnostech MČ Praha 1, respektive 
Odboru životního prostředí.   
 
Dle informace pana Strnada, vedoucího terénního programu Naděje byl park Lannova a 
jeho okolí zkontrolováno přes den i v noci o víkendu z 31.1. na 1.2.2015 a dále přes den a 
v noci z 2.2. na 3.2.2015. Žádný problém v uvedené lokalitě nebyl zaznamenán. Co se 
týče výskytu lidí bez domova, tak jedna osoba trvale přespává nad schody pod igelitem. 
Jedná se o paní, která není psychicky v pořádku a nabízené služby i spolupráci Naděje 
neguje (často velmi hlasitě a verbálně agresivně). 
Ukončeno. 
 

5) Podnět od Mgr. Ulma, MPA, člena VSBBP: p. Soukup, provozovatel trhů na Havelském 
náměstí pravděpodobně neví o problému a tím je kumulace bezdomovců, kterým 
nájemci jednotlivých trhů platí několik desítek korun za přivezení a odvezení zboží a 
oni se tak po celý den na tržišti zdržují a vysedávají na vozících, které na trh nepatří 
(nepovolený zábor). Je nutné, zahájit komunikaci s p. Soukupem a upozornit ho na 
tyto nedostatky. Provozovatel by měl informovat jednotlivé nájemce a nařídit jim, aby 
nepodporovali bezdomovce.  
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(Předáno panu místostarostovi Hodkovi). 
 

Řešení:  
ZASTA Hodek osobně jednal s provozovatelem trhů na Uhelném trhu, panem Soukupem. 
Ten byl na výskyt bezdomovců z důvodu možnosti přivýdělku upozorněn, slíbil sjednání 
nápravy ve formě upozornění každého z nájemců stánku. Situace bude v následujících 
týdnech monitorována. 

 
6) Podnět od Mgr. Špačkové: na rohu ulic Perlová a Rytířská a u kašny na Uhelném trhu 

se schází pravidelně organizace Seven roses, o. p. s., která nosí lidem bez domova 
jídlo.  
(Předáno Mgr. Chládkové Táborské a panu starostovi Ing. Lomeckému) 

 
Řešení: 
Dle informace pana Strnada, vedoucího terénního programu Naděje byl roh ulic Perlová 
a Rytířská a přilehlý Uhelný trh zkontrolován přes den i v noci o víkendu z 31.1. na 
1.2.2015 a dále přes den a v noci z 2.2. na 3.2.2015. Žádný problém v uvedené lokalitě 
nebyl zaznamenán. Co se týče výskytu lidí bez domova, tak údajně dle slov těchto osob, 
které se pohybovala v Havelské ulici, by problém mohl vznikat se situací, kdy původně 
každé úterý a čtvrtek, nyní prý častěji je na Uhelném trhu u kašny lidem bez domova 
distribuováno jídlo od organizace Seven Roses, o.p.s., která zajišťuje i projekt autobusů 
poblíž U Bulhara.  
Větší množství lidí bez domova, kteří se zdržují zejména v centru Prahy jsou zejména 
mimo ČR (ze Slovenska).  Tito lidé často nečerpají sociální služby či již mají omezenou 
možnost čerpat sociální služby a zpět do vlasti se vrátit nechtějí, takže zkoušejí co, kdo 
dá a často se tak i chovají. 
Nicméně území Prahy 1 navštěvují terénní pracovníci nejčastěji ze všech městských 
částí. V současné době i v noci (v rámci zimních opatření MHMP). Pan Srnada dále uvádí, 
že pokud osoba bez domova neporušuje vyhlášku, resp. nepáchá přestupek či trestný 
čin, tak je obtížné danou osobu z místa vykázat (např. městskou policií).  
Terénní pracovníci osoby navštíví a v rámci kontaktu je informují o službách, včetně 
informace, aby se vyvarovaly "závadového chování". V případě nutnosti danou osobu 
dle hygienického či zdravotního stavu doprovodí, příp. převezou do nízkoprahového 
zařízení, zdravotnického zařízení, v případě volného místa i do pobytové služby. 
Uvedené však kromě motivace záleží i na ochotě a spolupráce klienta. 

 
Radní Mgr. Špačková dne 1.2.2015 doložila svůj podnět i fotografiemi a potvrdila, že pan 
Levin, zakladatel křesťanské společnosti Seven Roses, který provozuje U Bulhara dva 
autobusy pro bezdomovce (noclehárnu a denní útulek), bezdomovcům na Uhelném trhu 
den co den, přesně ve 12 hodin rozdává jídlo, rozpráví s nimi a modlí se. 

 
Na základě výše uvedeného byla svolána na 09.02.2015 schůzka za přítomnosti pana 
starosty, radní Mgr. Špačkové a Mgr. Vargy, Dis., protidrogového koordinátora  
(předsedkyně Mgr. Chládková Táborská byla z důvodu nemoci omluvena). 
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Na schůzce se přítomní shodli, že je nevyhnutelné setkat se s p. Levinem osobně, aby se 
seznámili s ideologickými východisky jeho činnosti, dalšími záměry apod., a zároveň ho 
seznámili s tím, jak problém vidí MČ Praha 1.  Další aktivity pana starosty se od této 
schůzky budou odvíjet. Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor byl pověřen, aby 
panu starostovi s p. Levinem sjednal schůzku, za účasti jeho osoby a radní  
Mgr. Špačkové.  

 
Na základě pověření Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor sjednal schůzku s panem 
Levinem za účasti jeho osoby a radní Mgr. Špačkové a Mgr. Chládkové Táborské na  
11. března ve 13:30 hodin.  
 
Schůzku zahájil pan starosta, který pana Levina upozornil, že rozdávání jídla 
bezdomovcům v bezprostřední blízkosti školy vnímá MČ Praha 1 jako problém a 
společně mu bylo vysvětleno, že chování bezdomovců není školákům dobrým příkladem 
(vulgarity, nevhodné chování, alkohol apod). Pan Levin se vyjádřil v tom smyslu, že 
rozdávání jídla chápe jako pomoc bližním, protože je křesťan. Na žádost pana starosty 
zpočátku sám navrhl, že jídlo bude rozdávat na Jungmannově náměstí. Během následné 
debaty, kdy se mu Mgr. Chládková Táborská snažila vysvětlit, že není vhodné rozdávat 
jídlo na jednom místě takovému množství lidí naráz (rozptýlení na více míst by 
"naředilo" počet bezdomovců a předešli bychom tak stížnostem), se však bez zjevného 
důvodu rozčílil, řekl, že v rozdávání jídla mu nemůžeme bránit, že naše jednání je 
konfrontační, a až se vrátí z Izraele, bude kontaktovat svého právníka JUDr. Lžičaře, a 
podnikne další kroky. Jídlo bude nadále vydávat na Uhelném trhu, tedy tam co doposud. 
Poté ze schůzky odešel. 
 
Mgr. Chládková Táborská navrhuje znovu nad tímto tématem vyvolat společné jednání. 
 

7) Prohlídka organizací v oblasti protidrogové politiky 
Usnesením VSBBP č. 9/15 pověřil své členy Mgr. Šárku Chládkovou Táborskou 
prohlídkou SANANIM, z. ú, Mgr. Karla Ulma, MPA prohlídkou Drop In, o.p.s.,  
ThDr. Kateřinu Klasnovou prohlídkou Nemocnice milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského a Martinu Bauerovou prohlídkou Progressive o.p.s. za účasti  
Mgr. Ladislava Vargy, DiS., protidrogového koordinátora a předložením zprávy VSBBP do 
31.03.2015 tajemnici VSBBP. Jednotlivé zápisy z prohlídek jsou uloženy v kanceláři 
předsedkyně VSBBP. 
Ukončeno. 

 
8) Podnět od Mgr. Ulma, MPA, člena VSBBP: se vyjádřil se k podnětu týkající se pana 

Levina, který na Uhelném trhu rozdává jídlo osobám bez přístřeší, rozpráví s nimi a 
modlí se. Dle informace pana Stejskala, ředitele městské policie Praha 1 navrhuje, aby 
radní pro bezpečnost JUDr. Solil, předvolal pana Levina a nabídl mu dialog, protože 
způsobuje shromáždění lidu, kterým shlukuje osoby bez přístřeší do centra a narušuje 
veřejný pořádek.  
(Předáno Mgr. Chládkové Táborské) 
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Řešení:  
Podnět byl paní předsedkyní předložen na jednání BEKO dne 23.2.2015, o kterém 
přítomní diskutovali. BEKO vzalo podnět na vědomí. Pan Stejskal, ředitel MP Praha 1 
uvedl, že zvýšený policejní dohled již v tomto místě probíhá.  
Ukončeno. 

 
 

Informace z jednání RMČ Praha 1 
 
43. schůze RMČ Praha 1 dne 17.12.2014 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR14_1691 prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy  

 č. UR14_1692 uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti na ubytovně MČ  
Praha 1 

 č. UR14_1730 uzavření nájemní smlouvy v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) 
zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů č. p. 586, k. ú. Nové 
Město, Ve Smečkách 8, 10, nebytová jednotka číslo 586/103 v 1. nadzemním podlaží 
o výměře 66,5 m2, pro: Dívčí katolická střední škola, IČ 47611162, účel nájmu: 
chráněná dílna (chráněná pracovní místa)a denní stacionář pro tělesně a mentálně 
handicapované osoby, nájemné ve výši 35.000 Kč/ rok, nájemní smlouva na dobu 
neurčitou 

 
1. schůze RMČ Praha 1 dne 08.01.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0002 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 – řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

 č. UR15_0003 opravu písařské chyby v usnesení č. UR14_1572 ze dne 11.11.2014 – 
prodloužení Smlouvy o užívání obytné místnosti na ubytovně MČ Praha 1 

 č. UR15_0003 doplnění seznamu tzv. „sociálních bytů“ a bytů určených ke stabilizaci 
zdravotnictví 
 

2. schůze RMČ Praha 1 dne 13.01.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0045 dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb 

 č. UR15_0046 zahraniční pracovní cesta na 53. zasedání Komise OSN pro sociální 
rozvoj konané v ústředí OSN v New Yorku v termínu 4. - 13. 2. 2015 
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 č. UR15_0060 změna projektu "Mobilní jednotka pro poskytování služeb 
bezdomovcům na území MČ Praha 1" 

 
3. schůze RMČ Praha 1 dne 20.01.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0067 závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci 
grantu " JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti" 

 č. UR15_0068 výběrové řízení grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 - 
sociální oblast 

 č. UR15_0069 poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 č. UR15_0070 finanční pomoc formou slevy na nájemném u nájemců v bytech MČ 
Praha 1 

 
4. schůze RMČ Praha 1 dne 26.01.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0106 skončení užívání obytné místnosti na ubytovně MČ Praha 1 – dohoda 
 

5. schůze RMČ Praha 1 dne 03.02.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0130 uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na ubytovně MČ Praha 1 

 č. UR15_0131 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1- řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 č. UR15_0132 návrh na poskytnutí slevy paušálního poplatku za užívání bytu pro 
přechodný pobyt v DPS Týnská 17 

 č. UR15_0156 žádost o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - nebytové prostory v 
domě č. p. 1933 a 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 

 
RMČ Praha 1 neschválila usnesením  
 

 č. UR15_0140 žádost nájemce nebytového prostoru o pronájem dvou místností v 
domě č. p. 594, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 26 

 
7. schůze RMČ Praha 1 dne 24.02.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0205 jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro 
výběrové řízení grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast 
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 č. UR15_0206 zprávu o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantového 
programu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2014 - sociální oblast 

 
9. schůze RMČ Praha 1 dne 09.03.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_0277 vyřazení a doplnění bytů ze seznamu tzv. "sociálních bytů" 

 č. UR15_0292 Středisko sociálních služeb - Rámcový harmonogram volnočasových 
aktivit pro rok 2015 

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  

 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 
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Informace z jednání ZMČ Praha 1 

 
3. schůze ZMČ Praha 1 dne 27.01.2015 

ZMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UZ15_0031 dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb  
 

 
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 

 
 

Zápisy z jednání VSBBP za 1. čtvrtletí 2015 
 
Jednání VSBBP se uskutečnilo za 1. čtvrtletí 2015 v těchto termínech 19.1., 16.2., a 9.3.  

 
Ostatní 

 Ve středu 11. března se na adrese Ve Smečkách 5, Praha 1 otevřela Kavárna Bílá 
vrána, za účasti herečky a kmotry Mahuleny Bočanové, Andreji Kereštové, Jany 
Plodkové a patronky a zastupitelky MČ Praha 1 Šárky Chládkové Táborské.  Bílá vrána 
je sociální podnik obecně prospěšné společnosti Pohoda, který má sociální cíl, a tím je 
zaměstnávání lidí s handicapem. Těm tato práce přináší možnost zapojit se do 
profesního života a žít podobně jako jejich vrstevníci. Velkou měrou jim v tom 
pomáhá i Městská část Praha 1, v jejíchž prostorech se Bílá vrána nachází a která 
podniku pro jeho prospěšnost stanovila zvýhodněné nájemné.  Kavárna je nekuřácká 
a má otevřeno ve všední dny od 10 do 18 hodin.  

 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 schválila záměr na 
využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží 
ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití  
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 Dne 26. března bylo slavnostně otevřeno na adrese Na Poříčí 36 centrum Seňorina – 
denní stacionář a terapeutické centrum, zaměřené na denní péči o klienty 
s diagnózou Alzheimerovy choroby a jiných typů onemocnění vedoucích ke snížení 
soběstačnosti, podporu rodinných pečujících a vzdělávání i osvětovou činnost 
v oblasti mentálního zdraví.   

 
 
 
 
 


