7. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu
komunitního života (dále „VPVC“)
zápis z jednání dne 1. 2. 2021 od 16:00 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18,
v zasedací místnosti č. 201 a prostřednictvím videokonference

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:00 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně
Ukončení jednání: jednání ukončila v 16:50 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně
Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr.
Jan Eisenreich (člen)- videokonferenčně, pozdější příchod, Mgr. Eva Holá, PhD. (člen)videokonferenčně, Ing. Petr Městecký (člen) - videokonferenčně, Mgr. Pavel Nazarský (člen)videokonferenčně, Mgr. Filip Kračman (člen) – videokonferenčně - dřívější odchod, Mgr. Petr Scholz
(člen) - videokonferenčně
Omluveni: Jan Wolf (člen)
Neomluveni:
Hosté:
Zapsal: Gabriela Bejrová
Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Caban
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Uvítání, prezence
Zapisovatel, schválení programu jednání
Koncepce nakládání s bytovým fondem
Závěr

K bodu č. 1: Uvítání, prezence
Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC“ zahájila
v 16:00 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně“). Předsedkyně
přivítala členy na 7. mimořádném jednání VPVC. Předsedkyně konstatovala, že je přítomna
nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 2: Zapisovatel, schválení programu jednání
Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela
Bejrová. Dále navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Michala Cabana, který toto přijal.
Usnesení UVPVC/21/7/1 – VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 7 Ing. Michala Cabana
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 3: Koncept nakládání s bytovým fondem
Předmětem diskuse byl dokument „Koncept nakládání s bytovým fondem“, který dne 27. 1. 2021
předsedkyně zaslala e-mailem členům k prostudování.
Členové VPVC k materiálu vyjádřili své připomínky. Zmíněno bylo následující:







Není ujasněno, zda a jak budou ověřovány majetkové poměry žadatelů ani později uživatelů
Materiál není koncepce, ale informace o tom, kolik má MČ Praha 1 k dispozici bytů, pro co
jsou používány a jaké je nájemné a jaké se zamýšlí do budoucna
Není reflektována finanční situace uživatelů startovacích bytů
Koncepce postrádá využití bytů uvolněných seniory, kteří přešli do DPS
Chybí pravidla pro přidělování bytů
Chybí řešení postupu, když se rodina potřebuje přestěhovat ze startovacího bytu

Předsedkyně upřesnila, že tento materiál vnímá jako odrazový můstek na další diskusi na
zastupitelstvu.
16:30 – videokonferenci opustil Mgr. Kračman
16:35 – videokonferenčně se připojil Mgr. Jan Eisenreich
VPVC se na základě diskuse dohodl vzít dokument na vědomí.
Usnesení UVPVC/21/7/2 VPVC projednal dokument Koncepce nakládání s bytovým fondem a bere
ho na vědomí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 4: Závěr
Předsedkyně poděkovala členům na účast na mimořádném jednání a jednání v 16:50 hod. ukončila.
Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice

……………………………………………

Ověřil: Ing. Michal Caban, místopředseda

……………………………………………

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS.

…………………………………………..

