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Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku  

„dále jen VSBBP“ 

(Mgr. Šárka Táborská – 2. pololetí 2015) 

Podněty 

 
Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP 

 

1) 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. 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. 
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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. Táborská byla z důvodu nemoci omluvena). 
 

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. 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. 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. Táborská navrhuje znovu nad tímto tématem vyvolat společné jednání. 
 
Dne 22. května provedl Mgr. Ladislav Varga, Dis., protidrogový koordinátor a Markéta 
Hájková, tajemnice VSBBP místní šetření na Uhelném trhu z důvodu rozdávání jídla. 
Místní šetření proběhlo i v bezprostředním okolí Uhelného trhu a přilehlého Havelské 
náměstí z důvodu kontroly výskytu bezdomovců. Na Uhelném trhu se nacházela jedna 
osoba bez domova, která nás, po našem dotazu, informovala, že rozdávání jídla 
neprobíhá každý den, ale pouze v sobotu ve 12 hodin.  
Během místního šetření jsme potkali i strážníka MP, který v tuto dobu byl na pochůzce. 
S ohledem na to, že zastupoval svého kolegu, který má tuto oblast na starosti, nám 
bohužel o situaci na Uhelném trhu moc informací nepodal.  
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V průběhu místního šetření Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor telefonicky zjistil, 
že projekt Autobus, který spustila nezisková organizace Seven Roses pro bezdomovce, a 
které stály U Bulhara, již nepokračuje, protože MČ Praha 2 organizaci neprodloužila 
smlouvu.  
 
Dne 15. června bylo provedeno opět místní šetření tajemnicí VSBBP z důvodu informace 
na webových stránkách Seven Roses, že od 1. března pokračuje v pondělí, středu a 
pátek, vždy ve 12 hodin rozdávání polévky, pečiva, kávy, čaje a cukrovinek. To se dle 
uskutečněného místního šetření nepotvrdilo. 
 
Dne 15. června předsedkyně Mgr. Táborská opět požádala ředitele MP pana Stejskala na 
jednání Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu, aby zvýšil dohled nad 
srocováním bezdomovců na Uhelném trhu.  
 
Na červnovém jednání VSBBP Mgr. Ulm informoval přítomné členy, že na Uhelném trhu 
budou na dobu prázdnin odstraněny lavičky – dojde k jejich repasi – mohlo by tím dojít 
k přesunu lidí bez domova, kteří se v místě pravidelně zdržují. Situaci bude pan Mgr. Ulm 
sledovat a podá podrobnější zprávu v září.  
 
Dne 8. září byla panem Kučerou vznesena na jednání Zastupitelstva městské části 
 Praha 1 interpelace týkající se bezdomovectví. Usnesením č. UR15_1204 ze dne 
15.09.2015 bylo přiděleno Mgr. Táborské odpověď. Dne 21.09.2015 byla interpelace 
předložena na jednání VSBBP.  
 
V současné době dochází k výdeji jídla ze strany této organizace na Uhelném trhu v 
sobotu, kdy tato činnost nekoliduje se školní docházkou, to však stále nezabraňuje 
patrně ze zvyku většímu výskytu lidí bez přístřeší na Úhelném trhu i mimo tuto dobu, 
tedy v době školní docházky. Na tuto skutečnost je již opakovaně upozorňován ředitel 
Městské policie Praha 1, neboť se přímo na Úhelném trhu nachází služebna strážníků.  
Ukončeno. 

 
2) Podnět JUDr. Maršálkové: v návaznosti na návštěvu dětského a dorostového 

detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
informovala přítomné, že centrum se potýká s nedostatečnými financemi na provoz 
centra ze strany MHMP. 

(Předáno Mgr. Táborské) 
 
Řešení: 
Dne 20. května paní předsedkyně Mgr. Táborská navštívila dětské a dorostové detoxikační 
centrum, kterým jí provedl MUDr. Koranda, primář centra a zároveň odpovídal na její dotazy.  
 
Na základě zjištěných skutečností, Závěrečné zprávy o realizaci projektu protidrogové politiky 
rok 2014, dostupných publikací a mediálních výstupů, které pojednávají o Dětském a 
dorostovém detoxikačním centru, byl Zastupitelstvu MČ Praha 1 předložen a následně 
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schválen usnesením č. UZ15_0119 materiál „Stanovisko Městské části Praha 1 k projektu: 
Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC), Vlašská 36, Praha 1“, kterým ZMČ Praha 1 
vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu a zprávu z místního šetření Dětského a 
dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36, Praha 1 a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky rok 2014. 
Dále ZMČ Praha 1 konstatuje, že Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je jedinečným projektem na území České 
republiky, které poskytuje akutní pomoc a komplexní léčbu dětem a mládeži do 15 let 
závislých na návykových látkách a má nenahraditelné postavení v rámci protidrogové politiky 
hl. m. Prahy a Městské části Praha 1, souhlasí se zachováním a podporou Dětského a 
dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36, Praha 1 a uložilo RMČ Praha 1 zaslat toto usnesení Zastupitelstvu hlavního města 
Prahy. 
 
Dne 28. května bylo výše uvedené usnesení předloženo na jednání Zastupitelstva  
hl. m. Prahy všem zastupitelům.  
 
V návaznosti na schválený materiál v zastupitelstvu byla dne 8. června mezi novináře 
rozeslána tisková zpráva. Články na toto téma vyšly v těchto médiích: Pražský deník, Pražský 
patriot, naseprahacentrum.cz, novinky.cz, idnes.cz, Mladá fronta Dnes. 
 
Dne 17. června byla za účasti ředitele nemocnice Ing. Petra Staňka, předsedkyně  
Mgr. Táborské a primáře centra MUDr. Mariana Korandy natočena reportáž o Dětském a 
dorostovém detoxikačním centru. 
 
V rámci projednávání 1. návrhu rozpočtu bylo navrženo a odsouhlaseno VSBBP navýšení 
příspěvku na provoz DaDDC NMSKB z 600.000 Kč na 800.000 Kč. 
 
Primář dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského byl informován, že o finance musí rovněž žádat na provoz centra i ze 
strany MHMP. 
Ukončeno. 
 
3) Podnět Mgr. Táborské: Situace na Uhelném trhu - 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 
(Předáno Mgr. Táborské) 
 
Řešení: 
Usnesení včetně výtahu zápisu z jednání VSBBP bylo dne 02.10.2015 zasláno tajemnici 
Komise pro obchod a služby se žádostí o předložení na nejbližší jednání Komise obchodu a 
služeb a jeho projednání. 
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Komise pro obchod a služby dne 11. listopadu 2015 projednala zaslané usnesení včetně 
výtahu zápisu VSBBP ohledně situace na Uhelném trhu, k němuž 1. Zástupce starosty sdělil, 
že se dlouhodobě i s Odborem dopravy hledá forma, jak kultivovat tento ostrůvek. 
Ukončeno. 
 
 

Informace z jednání RMČ Praha 1 
 
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" 

 
29. schůze RMČ Praha 1 dne 15.09.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_1177 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 
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 č. UR15_1178 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 č. UR15_1179 Prodloužení a uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem 
bytů ze sociální rezervy 

 č. UR15_1180 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém 
domě Ve Smečkách 594/26 

 č. UR15_1181 Změna doby nájmu u bytu v domě č.p. 754, k.ú. Staré Město,  
Haštalská 13 

 č. UR15_1182 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 č. UR15_1204 Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha 1 dne 08.09.2015 
 

30. schůze RMČ Praha 1 dne 22.09.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_1209 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 

 
31. schůze RMČ Praha 1 dne 29.09.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_1238 Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy – dohoda 
 
33. schůze RMČ Praha 1 dne 12.10.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 č. UR15_1279 Veřejná zakázka malého rozsahu - Facility management pro bytový 
dům Samcova - Lodecká (malometrážní byty a byty s pečovatelskou službou) - nová 
stavba bez čísla popisného 

 č. UR15_1284 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 65, k. ú. Josefov, Široká 14 

 č. UR15_1285 Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1955, k. ú. Nové Město, Příčná 10 

 
35. schůze RMČ Praha 1 dne 21.10.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR15_1321 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR15_1322 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
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36. schůze RMČ Praha 1 dne 03.11.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR15_1373 Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14 

 
38. schůze RMČ Praha 1 dne 18.11.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR15_1428 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR15_1429 Finanční pomoc formou slevy na nájemném u nájemce v bytě MČ Praha 1 

 UR15_1430 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 

40. schůze RMČ Praha 1 dne 1.12.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR15_1501 Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR15_1502 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR15_1513 Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Dlouhá 23, Praha 1 

 UR15_1515 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 

 
41. schůze RMČ Praha 1 dne 14.12.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

 UR15_1593 Skončení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 876, k. ú. Nové Město, 
Nekázanka 19 – dohoda 
 

Úkoly z jednání RMČ Praha 1 

 Úkol z RMČ12, č. usnesení UR15_0401, ze dne 31.03.2015, bod 5, VĚC: Záměr na 
využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží 
ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití. Znění úkolu: 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. Termín úkolu byl posunut usnesením č. UR15_1265 z 
29.9.2015 na 30.11.2015, č. UR15_1492 na 31.12.2015. 



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. 
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 Úkol z RMČ12, č. usnesení UR15_0401, ze dne 31.03.2015, bod 3, VĚC: Záměr na 
využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží 
ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití. Znění úkolu: 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. Termín úkolu byl posunut usnesením č. UR15_1265 z 29.9.2015 na 
30.11.2015, č. UR15_1492 na 31.12.2015. 

 Úkol z RMČ12, č. usnesení UR15_0401, ze dne 31.03.2015, bod 4,VĚC: Záměr na 
využití objektu Novostavby pro bydlení se zvláštním určením umístěném na nároží 
ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město a její budoucí využití. Znění úkolu: 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. Materiál předložila Mgr. Táborská společně s panem radním 
Macháčkem, kterému byl úkol oficiálně uložen, na jednání RMČ Praha 1 dne 
14.12.2015. Usnesením č. UR15_1570 RMČ Praha 1 vzala na vědomí Stanovisko JUDr. 
Ireny Helmové k možné diskriminaci při připravovaném záměru pronájmu 
startovacích bytů Městskou částí Praha 1, Stanovisko advokátní kanceláře Profous 
Legal k právnímu posouzení kritéria "omezení věkovou hranicí" pro přístup fyzické 
osoby k možnosti pronájmu bytu ve vlastnictví Městské části Praha 1. Schválila 
Podmínky pro uchazeče, Nabídka musí obsahovat, Žádost pro uchazeče, Vzorovou 
nájemní smlouvu a uložila Ing. Tomíčkové s termínem do 31.12.2015 vyhlásit 
výběrové řízení na pronájem bytů. Splněno. 

 Úkol z RMČ29, č. usnesení UR15_1204, ze dne 15.09.2015, bod 5, VĚC: Přidělení 
úkolů, dotazů a interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 08.09.2015.  
Znění úkolu: odpovědět na interpelaci pana Pavla Vandase, občana Prahy 1, ve věci 
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 18/14 v domě Žatecká 5, k. ú. Josefov, 
Praha 1 – na interpelaci bylo odpovězeno 22.9.2015. Splněno. 

 Úkol z RMČ29, č. usnesení UR15_1204, ze dne 15.09.2015, bod 5, VĚC: Přidělení 
úkolů, dotazů a interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 08.09.2015.  
Znění úkolu: odpovědět na 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 - na 
interpelaci bylo odpovězeno 30.09.2015. Splněno. 

 Úkol z RMČ35, č. usnesení UR15_1366, ze dne 21.10.2015, bod 3,VĚC: Dopisy Radě 
MČ Praha 1. Znění úkolu: odpovědět na dopis pana Leoše Harvalíka se žádostí o 
znovu posouzení jeho nabídky ve výběrovém řízení na převod vlastnictví jednotek – 
na dopis bylo odpovězeno 02.11.2015. Splněno. 

 

Informace z jednání ZMČ Praha 1 
 
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 



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. 
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11. zasedání ZMČ Praha 1 dne 15.12.2015 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  
 

 UZ15_0187 Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2016 

Zápisy z jednání VSBBP za 2. pololetí 2015 
 
Jednání VSBBP se uskutečnilo za 2. pololetí 2015 v těchto termínech 21.9, 5.10., 19.10., 
27.10., 23.11. a 7.12.  


