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Z Á P I S 
 

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

 
dne 03.10.2016 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti v pasáži úřadu a dále  
v zasedací místnosti č. 201, 2. Patro 

Vodičkova 18, Praha 1 
 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:00 hod. a řídila Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 17:00 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), PhDr. Matěj Trávníček (člen), JUDr. Dana 
Maršálková (odborník), Mgr. Karel Ulm, MPA (odborník), ThDr. Kateřina Klasnová 
(člen ZMČ P1), Bc. Helena Čelišová (odborník) 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS.,  
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 19. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 18. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
4. 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017 (0514 – sociální oblast, ORJ 0554 – 

protidrogová problematika a ORJ 0599 – granty pro oblast OSZ a protidrogovou 
problematiku 

5. Zahraniční pracovní cesta výborů ZMČ Praha 1  
6. Různé: 

a) Koncepce v oblasti sociální a bytové politiky 
 

1. Schválení programu 19. jednání VSBBP 
Pro navržený program 19. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu ze 18. jednání VSBBP  
K zápisu z 18. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 
 
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 1. 
19. schůze RMČ Praha 1 dne 15.06.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
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 UR16_0717 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_0718 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu ze sociální rezervy 

 UR16_0719 Uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

 UR16_0720 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 
 

20. schůze RMČ Praha 1 dne 18.07.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0808 Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy – DOHODA 

 UR16_0830 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 275, k. ú. Staré Město, 
Náprstkova 4 

 
22. schůze RMČ Praha 1 dne 24.08.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0903 Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou 

 UR16_0904 Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních 
služeb 

 UR16_0905 Návrh Sociální komise na čerpání ze Sociálního fondu MČ Praha 1 

 UR16_0906 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0907 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 UR16_0908 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0909 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_0910 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
24. schůze RMČ Praha 1 dne 05.09.2016 
 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_1024 Uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

 UR16_1025 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR16_1026 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_1027 Informace o přehledu bytů ze sociální rezervy 
 
25. schůze RMČ Praha 1 dne 20.09.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 
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 UR16_1036 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 
17. zasedání ZMČ Praha 1 dne 06.09.2016 
ZMČ Praha 1 vzalo na vědomí bez usnesení zprávu o činnosti Výboru pro sociální a bytovou 
politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku za 1. pololetí roku 2016 
 
4. 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017 (0514 – sociální oblast, ORJ 0554 – 

protidrogová problematika a ORJ 0599 – granty pro oblast OSZ a protidrogovou 
problematiku) 

Předsedkyně Mgr. 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 2017.  
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné s předloženým návrhem rozpočtu a 
jednotlivými kapitolami. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská navrhla navýšit ORJ 0514 Sociální oblast na stejnou výši 

jako v loňském roce, tzn. o 500 tis. Kč na 37.500.00 Kč a ORJ 0599 – granty pro oblast 
OSZ a protidrogovou problematiku o 200 tis. Kč na 1.200.000 Kč.  Důvodem je zásadní 
nesouhlas se snižováním financí v sociální oblasti.   

 Mgr. Varga navrhl navýšení oproti stanovenému limitu v ORJ 0554 Protidrogová 
prevence, RP 5229, Par. 3541, terénní programy u položky 5229 o 120 tis. Kč.  
Důvodem navýšení rozpočtu:  
1) Financování výroby oděvů: již v r. 2010 a 2012, a to na základě stížností občanů, PČR i 

MP. Potřeba zřetelného označení terénních pracovníků trvá. Pro rok 2017 je navržena 
stejná částka jako v r. 2012 - 70.000 Kč. 

2) Finanční podpora terénních programů: naposledy v r. 2013 ve výši 50.000,- Kč. 
Příspěvek slouží na nákup zdravotního a pomocného materiálu a umožňuje MČ P1 
získávat zpětné informace o drogové problematice na svém území. Pro rok 2017 je 
navržena částka 50.000 Kč. 

Po diskusi se přítomní shodli, že by tato částka měla být hrazena z Bezpečnostního 
fondu, proto bude tato žádost o navýšení předána radnímu pro bezpečnost  
JUDr. Solilovi.  

 

Usnesení č. 37/16: VSBBP 1. Bere na vědomí: 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017 
(0514 – sociální oblast, ORJ 0554 – protidrogová problematika a ORJ 0599 – granty pro 
oblast OSZ a protidrogovou problematiku) 2. Doporučuje zvážit navýšení ORJ 0514 Sociální 
oblast o 500 tis. Kč na 37.500.00 Kč a 0599 – granty pro oblast OSZ a protidrogovou 
problematiku o 200 tis. Kč na 1.200.000 Kč. 3. Souhlasí, aby ORJ 0554 Protidrogová 
prevence položka 5229 byla navýšena o 120 tis. Kč a financována z Bezpečnostního fondu.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Zahraniční pracovní cesta výborů ZMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP návrh na možnost společného 
vycestování všech třech výborů ZMČ Praha 1 na zahraniční služební cestu na jaře v roce 
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2017. Členové Kontrolního výboru se na svých jednáních dne 13.04.2016 a 11.05.2016 shodli 
uskutečnit zahraniční služební cestu do města Kodaň. Pan Burgr oslovil předsedu Finančního 
výboru Mgr. Skálu o možném společném vycestování obou výborů, a to s ohledem na 
ušetření finančních prostředků. Finanční výbor (FV) se touto možností zabýval na svém 
mimořádném jednání dne 2.5.2016 s tím, že navrhl město Stockholm.  
Diskuse: 
Členové VSBBP prodiskutovali návrh společného vycestování všech třech výborů ZMČ  
Praha 1 na zahraniční služební cestu, s tím, že na listopadovém jednání se budou konkrétně 
zabývat cílovým místem pracovní cesty.  
 

Usnesení č. 38/16: VSBBP 1. Souhlasí s návrhem společného vycestování všech třech 
výborů ZMČ Praha 1 na zahraniční služební cestu. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP a 1 se zdržel hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Různé:  
a) Koncepce v oblasti sociální a bytové politiky 
ThDr. Klasnová požádala, aby členům výboru byla předložena ucelená informace o bytové 
politice a navrhla zaktualizovat Koncepci sociální a bytové politiky.  
Diskuse: 
 Ing. Banzetová informovala, že do Komise sociální bude předložen v návaznosti na 

usnesení RMČ Praha 1 č. UR16_1027 ze dne 05.09.2016 informace o evidenci všech 
žadatelů včetně důvodu žádosti o přidělení bytu ze sociální rezervy a aktuální stanovisko 
pracovní skupiny Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro posuzování žádosti o 
přidělení bytu ze sociální rezervy a navrhla z aktualizací koncepce vyčkat do doby vydání 
zákona o sociálním bydlení. Tato informace bude předložena zároveň na listopadové 
jednání VSBBP. 

 Předsedkyně Mgr. Táborská informovala, že pan radní Hodek připravuje novou 
koncepci o bezdomovectví na hl. m. Praze. Dle této koncepce by měla být zaktualizována 
mj. i koncepce bezdomovectví MČ Praha 1 z roku 2010. V souvislosti s tím navrhla  
ThDr. Klasnová pozvat pana radního Hodka na další jednání VSBBP, aby členy blíže 
seznámil s kroky nové Koncepce o bezdomovectví hl. m. Prahy. Předsedkyně Mgr. 
Tábroská doplnila, že spolu s ním, by měl být přizván i PhDr. Klinecký, ředitel odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence. 

 PhDr. Trávníček informoval, že členům VSBBP zašle studii o sociálním bydlení a požádal 
o předložení další statistiky programu FIXPOINT na další jednání VSBBP. 

 
          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 

   v. r.  

 

 

      

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


