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Z Á P I S 
 

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

 
dne 20.03.2019 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. Eva Špačková (člen 
ZMČ P1), Mgr. Michaela Svobodová (odborník), PhDr. Mgr. Dr. Andrea Seelich 
(odborník), Ing. Jakob Hurrle (odborník) 

                
Nepřítomni: Ing. Tomáš Böhm 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS.,  
 
Hosté: Mgr. Petr Kučera, člen RMČ Praha 1 
 
Zapsala: Markéta Hájková, DiS., tajemník výboru 
 
Program jednání: 

1. Schválení zápisu z 2. jednání VSBBP 
2. Zpráva o využití finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ s názvem  

A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové problematiky  
3. Projednání finálního návrhu statutu VSBBP na období 2019-2023 (Oblast sociální a 

bytové politiky, oblast bezdomovectví, oblast protidrogové problematiky) 
4. Návrh šetření v neziskových organizacích působících na území Městské části Praha 1 
5. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1  
6. Náplň práce Koordinátora snižování rizik při užívání veřejného prostoru vybraných 

lokalit městské části Praha 1  
7. Středisko Naděje U Bulhara – nízkoprahové denní centrum 
8. Bytová koncepce Městské části Praha 1 
9. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  

 

Pro navržený program 3. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Schválení zápisu z 2. jednání VSBBP 
K zápisu z 2. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
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2. Zpráva o využití finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ s názvem  
A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové problematiky  

Usnesením číslo UR18_0006 ze dne 09.01.2018 rozhodla RMČ Praha 1 vypsat dotační 
program s názvem: A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast (objem finančních prostředků  
1.200.000 Kč) a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 (objem finančních prostředků 
400.000 Kč). 
Usnesením číslo UR18_0159 ze dne 27.02.2018 jmenovala RMČ Praha 1 členy hodnotící 
komise. Uzávěrka podání žádostí o dotaci byla dne 22.02.2018. 
Usnesením číslo UZ18_0567 ze dne 10.04.2018 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 dle 
návrhu Hodnotící komise a doporučení RMČ Praha 1 rozdělení finančních prostředků v rámci 
dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast ve výši 
1.200.000 Kč a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 ve výši 400.000 Kč. 
Všechny schválené dotace byly čerpány do konce roku 2018 v plné výši a poskytovatelé 
sociálních služeb zaslali ve stanoveném termínu finanční a závěrečnou zprávu. Po kontrole 
vyúčtování lze konstatovat, že projekty byly realizovány ve shodě s původním záměrem.  
Zpráva o využití finančních prostředků byla předložena 19.3.2019 členům Rady MČ P1 na 
vědomí. 
 
3. Projednání finálního návrhu statutu VSBBP  z období 2019-2023 (Oblast sociální a 

bytové politiky, oblast bezdomovectví, oblast protidrogové problematiky) 
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. 
V rámci diskuse došlo k finálním úpravám a kompletní znění Statutu bude předloženo na 
vědomí RMČ Praha 1 dne 2.4.2019 a ke schválení ZMČ Praha 1 dne 16.4.2019 
 

Usnesení č. 3/19: VSBBP 1. schvaluje návrh Statutu VSBBP a 2. doporučuje jej předložit na 
vědomí Radě městské části Praha 1 dne 02.04.2019 a ke schválení Zastupitelstvu městské 
části Praha 1 dne 16.04.2019. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
4. Návrh šetření v neziskových organizacích působících na území Městské části Praha 1 
Předseda pan Špaček představil členům VSBBP možnosti šetření v jednotlivých neziskových 
organizacích. První forma je dotazníkové šetření a druhá, návazná forma, je osobní návštěva. 
Kombinace toto návrhu by mohla přinést posílení v oblasti dotačního programu nebo 
sociálních kapitol v rámci rozpočtu městské části Praha 1. Cílem je tedy zjištění aktuální 
situace v sociální oblasti. Konkrétně čtyř hlavních okruhů: 1) Obecný přehled činnosti na 
území městské části Praha 1 (přehled služeb, počet klientů, cíl), 2) Nejčastější tematické 
oblasti klientů, 3) Spolupráce s městskou částí Praha 1, 4) Rozvoj služeb.  
Diskuse: 

 PhDr. Mgr. Dr. Seelich požádala o doplnění věkové kategorie.  
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Bod bude předložen na dalším jednání VSBBP k dalšímu projednávání. 
5. 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. 
 
4. zasedání ZMČ Praha 1 dne 06.03.2019 
ZMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UZ19_0032 Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MČ 
Praha 1 na roky 2020-2024 

 UZ19_0034 Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha na rok 2019 
 
7. schůze RMČ Praha 1 dne 07.02.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0091 Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha na rok 2019 
 
8. schůze RMČ Praha 1 dne 19.02.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0096 Uzavření nájemních smluv na byty zvláštního určení v Domech s 
pečovatelskou službou 

 UR19_0108 Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, občany MČ Praha 1 pro rok 2019 

 
9. schůze RMČ Praha 1 dne 26.02.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0145 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR19_0146 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR19_0147 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 
10. schůze RMČ Praha 1 dne 12.03.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0202 Statut Komise sociální Rady MČ Praha 1 

 UR19_0209 Jmenování Komise pro otevírání obálek, Hodnotící komise a tajemnice 
komisí v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem "A. Jednička pro rok 2019 
- sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019" 

 UR19_0216 Žádost o prodloužení nájemních smluv u bytů získaných na základě 
Vyhlášení vítězů losování startovacích bytů v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, 
Samcova 3, Praha 1 

 
6. Náplň práce Koordinátora snižování rizik při užívání veřejného prostoru vybraných 

lokalit městské části Praha 1  
Předseda pan Špaček společně s koordinátorem protidrogové problematiky a 
bezdomovectví Mgr. Vargou představili role koordinátora snižování rizik při užívání 
veřejného prostoru vybraných lokalit městské části Praha 1 pana Zdeňka Horáka. Jeho 
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činnost je zaměřena na zajišťování úklidu problematických míst na území Prahy 1, zejména 
Vrchlického sadů, dále bezpečnosti a celkové vizuální kultuře Vrchlického sadů. V této oblasti 
se věnuje rozvoji tohoto prostoru, posílení úklidových služeb i do pozdních, večerních hodin, 
instalaci mobilních WC v parku, apod.  
Pan Horák za účelem zajištění pořádku je oprávněn komunikovat jak s problematickými 
osobami, které se zde vyskytují, tak poskytovateli služeb, a v případě potřeby i represivními 
orgány. V současné době mapuje výdej jídla v oblasti Vrchlického sadů, resp. osoby a 
organizace, které zde toto jídlo vydávají, s cílem zamezit vydávání stravy v tomto parku 
("kamenné" středisko, které poskytuje tyto služby, je v těsné blízkosti parku), a přesunout 
její případný výdej do méně exponovaných oblastí. Jedná se o zaměstnance Centra sociálních 
služeb Praha, který uvedenou činnost konzultuje a vykonává v součinnosti s koordinátorem 
protidrogové problematiky a bezdomovectví MČ Praha 1 Mgr. Vargou. 

 
7. Středisko Naděje U Bulhara – nízkoprahové denní centrum 
Předseda pan Špaček informoval přítomné členy VSBBP, že Mgr. Bodeček, radní pro oblast 
majetku, v rámci interpelací na 3. zasedání Zastupitelstva požádal VSBBP, aby se zabýval 
situací nízkoprahového denního centra. Současně do kanceláře Ing. Hejmy, místostarosty pro 
oblast bezpečnosti byly doručeny dvě stížnosti týkající se provozu a umístění centra Naděje. 
V rámci diskuse vyplynul závěr, který je promínut do usnesení.   
 

Usnesení č. 4/19: VSBBP 1. bere na vědomí interpelaci Mgr. Bodečka, radního pro oblast 
majetku, který mj. i VSBBP, vyzval, aby se zabýval situací U Bulhura, 2. bere na vědomí dvě 
dodané stížnosti Mgr. Bodečkem, radním pro oblast majetku, týkající se bodu 1. tohoto 
usnesení, 3. konstatuje, že minimalizace nežádoucích jevů spjatých se zvýšenou 
koncentrací sociálně vyloučených osob okolí U Bulhara by měla spočívat nyní zejména 
v působnosti RMČ Praha 1, která by se problematikou měla zabývat, 4. nedoporučuje ZMČ 
Praha 1 se pro tuto chvíli zvýšenou zátěží na sousedství U Bulhara zabývat, 5. ukládá 
členům VSBBP, aby situaci Střediska Naděje U Bulhara dále monitorovali, 6. ukládá 
předsedovi VSBBP, aby vstoupil s relevantními subjekty do jednání o snižování zvýšené 
zátěže na sousedství v důsledku přítomnosti Střediska Naděje U Bulhara. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Bytová koncepce Městské části Praha 1 
Odloženo na další jednání výboru. 
 
9. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  
Odloženo na další jednání výboru. 
 

                Martin Špaček  
    předseda výboru 

                            v. r.  
 
 
 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


