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Z Á P I S 
 

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

 
dne 15.05.2019 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 16:30 hod. Martin Špaček, předseda VSBBP  

Přítomni: Bc. Martin Špaček (předseda), Mgr. Eva Špačková (místopředseda), Jitka Nazarská 
(člen), Mgr. Dr. Andrea Seelich (odborník), Mgr. Michaela Svobodová,  
Mgr. Kristina Farris (odborník), Ing. Jakob Hurrle (odborník) 

 
Omluvena: Markéta Hájková, DiS., 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS.,  
 
Zapsal: Mgr. Ladislav Varga, DiS., Markéta Hájková, DiS.  
 
Program jednání: 
1. Schválení zápisu ze 4. jednání VSBBP 
2. Bytová koncepce Městské části Praha 1 

3. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1 

4. Návrh šetření v neziskových organizacích působících na území MČ Praha 1 

5. Problematika nově zřízené Adiktologické ambulance na adrese Senovážné náměstí 980/22 

6. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. 

Jednička pro rok 2019 – sociální oblast a B., Oblast protidrogové problematiky pro rok 

2019 

7. Podání žádosti o finanční prostředky z operačního programu ESF řízeného MPSV – 

„Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze“ 

 

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

 
1. Schválení zápisu ze 4. jednání VSBBP 
K zápisu ze 4. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
 
2. Bytová koncepce Městské části Praha 1 
Předseda pan Špaček přítomné informoval, že v současné době probíhá analytická část 
v součinnosti s MHMP, protože bytová koncepce je plánována i celopražsky. Jsou 
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shromažďována potřebná data, aby nejpozději do ledna 2020 byla předložena bytová 
koncepce. VSBBP by měl návrh realizační části projednávat po létě, ale v současné době není 
termín jistý. Součástí koncepce nebude problematika tzv. Airbnb, která je řešena na úrovni 
MHMP a za MČP1 místostarostou Pavlem Nazarským, který má problematiku krátkodobého 
ubytování v gesci. Jde o problém, jehož řešení se hledá, a proto nemůže být ošetřeno 
koncepčním materiálem. 
Diskuse: 
 Paní Seelich upozornila, že se v případě Airbnb může jednat rovněž o bezpečnostní 

problematiku a nastínila možnost kontroly využívání bytových prostor ve vlastnictví obce. 
K uvedenému tématu nebyl členům VSBBP předložen materiál, informace byla vzata na 

vědomí. 

3. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1 
12. zasedání RMČ Praha 1 dne 19.03.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UZ19_0225 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR19_0228 Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního 
programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast 
protidrogové politiky pro rok 2018 
 

14. zasedání RMČ Praha 1 dne 02.04.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0327 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
18. zasedání RMČ Praha 1 dne 30.04.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0430 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb 

 UR19_0431 Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu 
MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast 
protidrogové politiky pro rok 2019 

 
4. Návrh šetření v neziskových organizacích působících na území MČ Praha 1 
Předseda pan Špaček seznámil přítomné se zněním dopisu, určeného poskytovatelům 
sociálních služeb. Prvotní verze byla upravena ve smyslu zapracování předchozích 
připomínek. Následovala diskuse k některým bodům tohoto dopisu, např. ke změnám oproti 
jeho minulé verzi, termínu „zakázka klienta“, „unikátní klient“, k roli neziskového sektoru 
vůči úřadu atd.  
 

Usnesení č. 6/19: VSBBP 1. bere na vědomí znění dopisu, 2. doporučuje rozeslat dopis v 
tomto znění neziskovým organizacím. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 
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5. Problematika nově zřízené Adiktologické ambulance na adrese Senovážné náměstí 
980/22 

Mgr. Varga, protidrogový koordinátor seznámil přítomné s tím, že na adrese Senovážné 
náměstí č. 980/22 vznikla Adiktologická ambulance Centra pro rodinu, které bylo dříve 
součástí organizace Drop In. Tato ambulance vznikla bez vědomí MČ Praha 1 a uvedený 
záměr nebyl ani diskutován na Protidrogové komisi HMP. K tématu proběhla diskuse, Mgr. 
Varga byl pověřen, aby na schůzce v zařízení, plánované na další týden, zjistil další 
podrobnosti. Informace byla členy VSBBP vzata na vědomí. 
 
6. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. 

Jednička pro rok 2019 – sociální oblast a B., Oblast protidrogové problematiky pro rok 
2019 

Členové VSBBP byli seznámeni s navrženou výší a rozdělením finančních prostředků v rámci 
dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast a B., 
Oblast protidrogové problematiky pro rok 2019. Jedná se o organizace, které na MČ Praha 1 
buď mají sídlo, nebo zde poskytují své služby, nebo je s nimi ze strany MČ P1 navázána 
spolupráce. Po proběhlé diskusi bylo přijato následující usnesení. 
 

Usnesení č. 7/19: VSBBP 1. bere na vědomí závěr Komise pro otevírání obálek ze dne 
22.3.2019, 2. bere na vědomí závěr Hodnotící komise ze dne 10.4.2019 a Rady MČ Praha 1 
ze dne 30.4.2019 o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu s názvem 
A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019 a 
3. doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit rozdělení finanční prostředky v rámci 
dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast ve výši 
1.200.000 Kč a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019 ve výši 400.000 Kč dle příloh 
předložených Zastupitelstvu MČ P1 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
7. Podání žádosti o finanční prostředky z operačního programu ESF řízeného MPSV – 

„Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze“ 
Předseda pan Špaček předložil členům VSBBP Výzvu k předkládání žádostí o podporu z ESF – 
operační program zaměstnanost. Informoval o tom, že gesční starosta deklaroval záměr MČ 
Praha 1 zúčastnit se této aktivity. První oblast se týká zkvalitňování sociálních služeb, M. 
Špaček k tomu vysvětlil jednotlivé podoblasti. Druhá oblast se týká osob, poskytujících 
neformální podporu. MPSV nabízí účastníkům semináře, aby se s problematikou blíže 
seznámili. 
Diskuse: 
 Ing. Banzetová, vedoucí OSZ vyjádřila, že pro přípravu podkladů by bylo vhodné mít více 

času.  
 

Usnesení č. 8/19: VSBBP 1. bere na vědomí Výzvu 03_19_099 Operačního programu 
Zaměstnanost ESF, Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, s názvem 
"Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze," vč. textu výzvy a 
2. doporučuje, aby Rada MČP1 zajistila podklady potřebné pro přípravu žádosti a podala 
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žádost o čerpání dotace na projekt v rámci výzvy uvedené v bodě 1.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Různé: 
Mgr. Špačková sdělila, že na vedoucí odd. školství vznesla dotaz, týkající se možnosti 
finančního příspěvku pro matku samoživitelku, která má dítě ve školce. Věc byla postoupena 
do kompetence příslušného orgánu, tedy Komise sociální. Předsedkyně této komise paní 
Nazarská k věci sdělila, že se s Ing. Banzetovou již domluvila na společném jednání „u 
kulatého stolu“ s radním pro školství, pracovníky sociálního odboru a ředitelkou školky. Na 
školném dluží více takových osob, schůzka by měla pomoci, jak tyto situace řešit. 
 

 
 

 
 

                Martin Špaček  
    předseda výboru 

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

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


