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Z Á P I S 
 

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

 
dne 24.04.2019 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) 

                
Omluveni: Mgr. Kristina Farris, Ing. Jakob Hurrle 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS.,  
 
Hosté: Mgr. Luboš Hošek, ředitel Dívčí katolické střední školy, Mgr. Lucie Velkoborská, 
výchovná poradkyně 
 
Zapsala: Markéta Hájková, DiS., tajemník výboru 
 
Program jednání: 

1. Schválení zápisu z 3. jednání VSBBP 
2. Reflexe proběhlého hodnocení dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička 

pro rok 2019 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové problematiky  
3. Žádost o příspěvek na provoz chráněné dílny a denního stacionáře ze sociálního 

fondu Prahy 1 pro hendikepované a zdravotně postižené osoby na území hl. m. Prahy  
4. Návrh šetření v neziskových organizacích působících na území Městské části Praha 1 
5. Stanovení termínů na 2. pololetí roku 2019 
6. Bytová koncepce Městské části Praha 1 
7. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1  
8. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  
9. Různé: 

a) Situace v okolí Nízkoprahového denního centra U Bulhara 
b) Problematika Vrchlického sadů 

 

Pro navržený program 3. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 
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1. Schválení zápisu z 2. jednání VSBBP 
K zápisu z 3. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
 
2. Reflexe proběhlého hodnocení dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička 

pro rok 2019 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové problematiky  
Předseda Špaček navázal na hodnocení dotačního programu, které proběhlo dle platných 
Pravidel pro poskytnutí dotace a informoval o jeho průběhu, postupu a dalších poznatcích 
členy VSBBP. 
Diskuse: 
 Předseda Špaček konstatoval, že došlé nabídky nejsou v elektronické podobě, což 

značně komplikuje možnost pracovně vytíženým osobám nahlédnout do nabídek 
v papírové podobě ve stanové lhůtě. Možnost elektronické podoby bude prodiskutována 
s pověřencem GDPR. Současně uvažuje o možnosti upravit podmínky pro poskytnutí 
dotace. 

 PhDr. Mgr. Dr. Seelich navrhla se zabývat možností vytvoření nové kategorie, která by 
se týkala startovacích projektů. 

 
3. Žádost o příspěvek na provoz chráněné dílny a denního stacionáře ze sociálního fondu 

Prahy 1 pro hendikepované a zdravotně postižené osoby na území hl. m. Prahy  
Na lednovém jednání VSBBP pan předseda Špaček shrnul základní informace, které se 
podařilo zjistit, a požádal o přesunutí bodu na další jednání výboru s ohledem na potřebnost 
dalších informací, které jsou důležité pro rozhodnutí. Zároveň navrhl postup dalšího řešení: 
vyžádat si informace týkající se investic z Odboru technické a majetkové správy, konkrétně 
kdo nese náklady rekonstrukce nebytové prostoru, okolnosti nájmu, počet klientů z Prahy 1, 
bližší informace k finančnímu navýšení, přehled dotací od všech institucí, zdali žádali a proč 
byli případně odmítnuti, a proč není chráněná dílna a denní stacionář registrován v  síti 
sociálních služeb. Současně, po zjištění potřebných informací, pana ředitele školy pozvat na 
jednání výboru. 
Nyní předložil pan předseda Špaček členům VSBBP nové informace, týkající se žádosti Dívčí 
katolické střední školy 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. K jednání byl přizván Mgr. Hošek, ředitel Dívčí katolické střední 
školy a Mgr. Lucie Velkoborská, výchovná poradkyně. 
Diskuse: 
 Předseda Špaček požádal přítomné členy VSBBP, aby rozhodli svým hlasováním o 

účasti pozvaných hostů (Mgr. Hošek a Mgr. Velkoborská), kteří se zúčastní části jednání 
k tomuto bodu -  pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – 
schváleno.  

 Mgr. Hošek, ředitel Dívčí katolické střední školy představil Dívčí katolickou školu a 
odpovídal na dotazy členů VSBBP. 

 Po diskusi se přítomní shodili na následujícím usnesení. 
 

Usnesení č. 5/19: VSBBP 1. nedoporučuje vyhovět žádost příspěvek na provoz chráněné 
dílny a denního stacionáře ze sociálního fondu Prahy 1 pro hendikepované a zdravotně 
postižené osoby na území hl. m. Prahy, 2. doporučuje projednat s Dívčí katolickou školou 
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možnosti registrace do Krajské sociální sítě a stanovit lhůty.    
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 na březnovém jednání 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 zvýšení znalosti potřeb 
poskytovatelů sociálních služeb MČ P1 i potřeb obyvatel, a v důsledku pak i 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: 

 Mgr. Svobodová přednesla návrhy na úpravu či doplnění (kontaktní osobu za radnici, 
vyjádření souhlasu s GDPR, v účelu zjednodušit cíl a kdo s dotazníkem bude pracovat, 
konkretizace služby,  

 Mgr. Varga, DiS. doporučil zjednodušit obecný přehled činností na území MČ Praha 1, 
konkrétně třetí odrážku na  text „o hlavních cílových skupinách“ a v bodě 4a) 
nekonkretizovat počtem hlavní věci, ale popsat oblasti bez omezení počtu. 

 Ing. Banzetová upozornila v bodě 2 na terminologii týkající se zakázek klientů a 
v bodě 3b) pomoci na práci s klienty. 

 PhDr. Mgr. Dr. Seelich navrhla doplnit dotazník o otázku, kolik hodin týdně nabízejí 
službu. 

Přítomní členové výboru souhlasili s návrhem dotazníkového šetření dle přílohy, i s 
uvedenými návrhy k původnímu znění. Bod bude předložen v novém, aktualizovaném znění  
na dalším jednání VSBBP k finálnímu projednávání. 
 
5. Stanovení termínů na 2. pololetí roku 2019 
Pan předseda předložil členům VSBBP návrh termínů na konání jednání VSBBP v 1. pololetí 
2019 (7. jednání – 18.09.2019, 8. jednání – 16.10.2019, 9. jednání -  13.11.2019, 10. jednání 
– 11.12.2019), a to vždy od 15 hodin v zasedací místnosti 201, 2. patro, budovy ÚMČ  
Praha 1. 
 
6. Bytová koncepce Městské části Praha 1 
Bod odložen. 
 
7. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1  
Bod odložen. 
 
8. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  
Plán práce je plněn průběžně jednotlivými podněty od členů VSBBP.  
 
9. Různé: 
a) Situace v okolí Nízkoprahového denního centra U Bulhara 
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Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor byl pověřen zjistit, nakolik se zakládá na pravdě 
stížnost, že v ulicích U Bulhara a Bolzanova se v souvislosti s provozem Nízkoprahového 
centra pro osoby bez přístřeší nachází nepořádek. Informoval členy VSBBP, že vykonal 
několik pochůzek a pořídil fotodokumentaci, ze které vyplývá, že ulice byly čisté, byla rovněž 
vyměněna plachta u střediska. V ani jednom případě nenašel nepořádek, který by mohl 
pocházet od osob bez přístřeší. 
 
b) Problematika Vrchlického sadů 
Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor informoval členy o problematice Vrchlického 
sadů. Uvedl, že ráno se v prostoru nachází velký nepořádek, který pochází m.j. od večerního 
výdeje stravy. Prázdné nádoby na potraviny, kelímky atd. se poté povalují v okolí. Pracovník 
p. Horák se snaží úklid zajišťovat, bylo by však dobré, kdyby se strava vydávala jinde. V 
bezprostřední blízkosti Vrchlického sadů se nachází Nízkoprahové středisko, kam si osoby 
bez přístřeší mohou na stavu zajít.  

 
 

 
 

                Martin Špaček  
    předseda výboru 

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

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


