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Z Á P I S 
 

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

 
dne 13.02.2019 od 15:00 hodin 

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

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájil v 15:00 hod. a řídil Martin Špaček, předseda VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončil v 17:30 hod. Martin Špaček, předseda VSBBP  

Přítomni: Martin Špaček (předseda), Jitka Nazarská (člen ZMČ P1), Mgr. Dr. Andrea Seelich 
(odborník), Ing. Jakob Hurrle (odborník), 

                
Omluveni: Mgr. Eva Špačková, Mgr. Michaela Svobodová, PhDr. 
 
Nepřítomni: Ing. Tomáš Böhm 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS., Jana 
Drdová Perlíková 
 
Hosté: Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1 
 
Zapsala: Markéta Hájková, DiS., tajemník výboru 
 
Doplnění a úpravy programu jednání: 
- Pan předseda Špaček požádal přítomné členy VSBBP, aby rozhodli hlasováním  

o přítomnosti paní Drdové na dnešním jednání VSBBP – pro tento návrh hlasovali všichni 
4 přítomní členové – schváleno.  

- Pan předseda Špaček nejprve informoval, že dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb. O 
hlavním městě Praze „Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet 
do rozpočtu městské části a do závěrečného účtu městské části za uplynulý kalendářní 
rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva městské části, do usnesení rady 
městské části, výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části a 
pořizovat si z nich výpisy.“ S ohledem na zvyklost otevřenosti výborů, i deklaraci koalice 
otevřené radnice, požádal přítomné členy VSBBP, aby rozhodli dle JŘ výborů  
čl. 2, bodu 1) svým hlasováním o veřejnosti jednání výborů a o případné neveřejnosti 
části programu by bylo na začátku jednání hlasováno – pro veřejné jednání výboru 
hlasovali všichni členové výboru – schváleno. 

 
Program jednání: 

1. Schválení zápisu z 1. jednání VSBBP 
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2. Představení činnosti  Městské části Praha 1 v protidrogové politice a v oblasti 
bezdomovectví 

3. Představení činnosti Odboru technické a majetkové správy s ohledem na činnost 
VSBBP a představení Koncepce nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 1 
pro rok 2008 a navazující období vedoucí odd. bytů a nebytových prostor 

4. Aktivita MČP1 ve Vrchlického sadech v sociální oblasti 
5. Informace od Ing. Banzetové - přehled jednotlivých problémů v sociální oblasti a 

přehled počtu klientů v jednotlivých oblastech 
6. Návrh rozpočtu MČ Praha 1 - (ORJ 0514 - Sociální oblast, ORJ 0554 - Protidrogová 

prevence, ORJ 0599 – Granty protidrogové politiky, sociální oblasti a zdravotnictví 
ORJ 1096 - Sociální fond) 

7. Projednání finálního návrhu statutu VSBBP  z období 2019-2023 (Oblast sociální a 
bytové politiky, oblast bezdomovectví, oblast protidrogové problematiky) 

8. Informace o materiálech schválených RMČ  a ZMČ Praha 1  
9. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  
10. Různé: 

a) Nové informace – k žádosti o příspěvek  na provoz chráněné dílny a denního 
stacionáře ze sociálního fondu Prahy 1 pro hendikepované a zdravotně postižené 
osoby na území hl. města Prahy pro rok 2019 

b) Podnět od Mgr. Špačkové 
 

Pro navržený program 2. jednání hlasovali všichni 4 přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Schválení zápisu z 1. jednání VSBBP 
K zápisu z 1. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP – schváleno. 
 
2. Představení činnosti  Městské části Praha 1 v protidrogové politice a v oblasti 

bezdomovectví 
Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor seznámil přítomné členy VSBBP s činností 
v oblasti bezdomovectví a protidrogové politiky. 

 
3. Představení činnosti Odboru technické a majetkové správy s ohledem na činnost 

VSBBP a představení Koncepce nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 1 pro 
rok 2008 a navazující období vedoucí odd. bytů a nebytových prostor 

Paní Perlíková Drdová seznámila přítomné členy VSBBP s náplní práce Odboru technické a 
majetkové správy a představila Koncepci nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 1 
pro rok 2008 a navazující období vedoucí odd. bytů a nebytových prostor. Závěrem 
představila záměr Rady realizovat rekonstrukce stávajících zanedbaných či prázdných prostor 
na území P1 a přítomné seznámila o vysoké finanční náročnosti takové akce z vlastních 
zdrojů. 
Diskuse: 

 Pan předseda Špaček informoval o možnostech vnějšího financování, kdy 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spustí program na podporu výstavby a 
rekonstrukcí bytových a nebytových prostor. Evropská Investiční banka kontaktovala 
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MČ Praha 1 již koncem loňského roku ohledně navázání spolupráce. Současně pan 
předseda sdělil, že byl vyslán Magistrátem hl. m. Prahy na služební cestu do Vídně na 
Konferenci o sociálním bydlení. Tam byl informován mimo jiné o projektech Evropské 
komise, jako je například Housing Partnership a Urbact. Oba tyto projekty reagují na 
problém snižování dostupnosti bydlení ve velkých městech. V současnosti, kdy se blíží 
volby do Evropského parlamentu, bude vznikat nové rozpočtové a programové 
období, kde se počítá s tím, že na podporu zvýšení dostupnosti bydlení ve velkých 
městech by se měly vyčleňovat velké finanční prostředky. Je možné, že MHMP, pokud 
požádá, může obdržet finanční prostředky i právě na podporu problémů se 
snižováním dostupnosti bydlení.  
Dále požádal paní Perlíkovou Drdovou o rámcový počet bytů dle jednotlivých 
kategorií.  

  
4. Aktivita MČP1 ve Vrchlického sadech v sociální oblasti 
Pan předseda Špaček seznámil přítomné členy VSSBP se situací a aktivitou MČ Praha 1 ve 
Vrchlického sadech. 
Diskuse: 

 Mgr. Varga, DiS., informoval o současné situaci ve Vrchlického sadech, týkající se 
výskytu osob bez přístřeší a osob závislých na omamných a psychotropních látkách. 
Současně požádal o zvážení možnosti rozšířit výdeje stravy ve středisku U Bulhara, 
tak jako tomu bylo dříve, tedy 3x denně.  

 
5. Informace od Ing. Banzetové - přehled jednotlivých problémů v sociální oblasti a 

přehled počtu klientů v jednotlivých oblastech 
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné členy VSBBP orientačně o přehledu počtu 
klientů v jednotlivých oblastech.  
 
6. Návrh rozpočtu MČ Praha 1 - (ORJ 0514 - Sociální oblast, ORJ 0554 - Protidrogová 

prevence, ORJ 0599 – Granty protidrogové politiky, sociální oblasti a zdravotnictví 
ORJ 1096 - Sociální fond) 

Pan předseda Špaček předložil členům VSBBP 3. návrh rozpočtu rozpočtových kapitol 0514 – 
Sociální oblast, ORJ 0554 – Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Granty protidrogové politiky, 
sociální oblasti a zdravotnictví a ORJ 1096 – Sociální fond. 
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné s předloženým návrhem rozpočtu a 
jednotlivými kapitolami. 
 

Usnesení č. 2/19: VSBBP 1. bere na vědomí 3. návrh rozpočtu MČ Praha 1 (0514 – Sociální 
oblast, ORJ 0554 – Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Granty protidrogové politiky, 
sociální oblasti a zdravotnictví a ORJ 1096 – Sociální fond), 2. doporučuje Zastupitelstvu 
MČ Praha 1 schválit 3. návrh rozpočtu dle bodu 1. tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Projednání finálního návrhu statutu VSBBP  z období 2019-2023 (Oblast sociální a 

bytové politiky, oblast bezdomovectví, oblast protidrogové problematiky) 
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Na lednovém jednání předložil pan předseda Špaček členům VSBBP statut z období 2015-
2018, který charakterizoval náplň činnosti jednotlivých oblastí VSBBP z předchozího 
volebního období. Na základě diskuse se přítomní shodli, že upravený návrh statutu VSBBP 
za pana předsedu bude členům rozeslán emailem. Tento návrh mohli členové připomínkovat 
emailem do 2. února. Poznámky na doplnění či jednotlivé úpravy přišly od paní Nazarské a 
Mgr. Špačkové.  
Na základě diskuse se přítomní shodli, že projednání tohoto bodu bude odloženo na další 
jednání výboru, tedy 20. března 2019. 
 
8. Informace o materiálech schválených RMČ  a ZMČ Praha 1  
Předseda pan Špaček předložil členům VSBBP informaci o materiálech schválených Radou a 
Zastupitelstvem MČ Praha 1. 
 
1. zasedání ZMČ Praha 1 dne 19.11.2018 

 UR18_0007 Zřízení Výborů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 UR18_0008 Volba předsedů výborů Zastupitelstva městské části Praha 1 
 
2. zasedání ZMČ Praha 1 dne 10.12.2018 

 UR18_0014 Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku 

 
1. schůze RMČ Praha 1 dne 08.01.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením:  

 UR19_0002 Uzavření smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR19_0003 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 
3. schůze RMČ Praha 1 dne 22.01.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0027 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR19_0028 Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy – dohoda 
 
6. schůze RMČ Praha 1 dne 05.02.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0068 Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 
2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019 

 
9. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  
Pan předseda Špaček představil členům VSBBP představu plánu práce. VSBBP má několik 
oblastí a každý člen by se mohl věnovat jednotlivé cílové skupině nebo konkrétnímu tématu, 
které by se mohlo vyvíjet samostatně nad rámec aktivit výboru. Tento typ práce by mohl být 
pro výbor velkým přínosem. Konkrétní témata:  
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1. Vrchlického sady a související lokality (Čelakovského sady, U Bulhara) a účastnit se 
konkrétní činnosti monitoringu a být zpravodajem výboru jak se Vrchlického sady 
mění například i působením správce parku,  

2. protidrogová oblast, 
3. oblast plánování sociálních služeb a komunikace s magistrátem  
4. oblast dětí a mladistvých ohrožených sociálním vyloučením, 
5. oblast hodnocení dotačního programu, 
6. oblast plánování využití nebytových prostor a veřejných prostor, 
7. senioři. 

Požádal jednotlivé členy VSBBP o zaslání nápadů a námětů nebo donesli na další jednání 
výboru s přípravou. 
10. Různé: 

a) Nové informace – k žádosti o příspěvek  na provoz chráněné dílny a denního 
stacionáře ze sociálního fondu Prahy 1 pro hendikepované a zdravotně postižené 
osoby na území hl. města Prahy pro rok 2019 

Pan předseda Špaček informoval přítomné členy VSBBP o nových skutečnostech, které 
se týkají žádosti o příspěvek  na provoz chráněné dílny a denního stacionáře ze sociálního 
fondu Prahy 1 pro hendikepované a zdravotně postižené osoby na území hl. města Prahy 
pro rok 2019. Stále chybí důležitá informace, z důvodu nemoci pana ředitele, proč není 
chráněná dílna registrovanou službou.  
 
b) Podnět od Mgr. Špačkové 
Pan předseda Špaček informoval přítomné členy VSBBP o podnětu Mgr. Špačkové, 
týkající se zvyklosti a možnosti, kdy výbor může absolvovat jednu poznávací cestu do 
zahraniční. V tuto chvíli nejsou schváleny zásady pro výjezd poradních orgánů.  
 

 
 
 

                Martin Špaček  
    předseda výboru 

                          v. r.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


