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Z Á P I S 
 

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

 
dne 24.01.2019 od 15:00 hodin 

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

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila 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), Mgr. Eva Špačková (místopředseda), Jitka Nazarská 
(člen ZMČ P1), Mgr. Dr. Andrea Seelich (odborník), Mgr. Michaela Svobodová, 
PhDr. (odborník), Ing. Jacob Hurrle (odborník), 

                
Omluveni: Mgr. Ladislav Varga, DiS., Ing. Zdena Tomíčková, Ing. Tomáš Böhm 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, DiS., tajemník výboru 
 
Doplnění a úpravy programu jednání: 
- Pan předseda Špaček požádal přítomné členy VSBBP, aby rozhodli hlasováním  

o stálé účasti Ing. Renaty Banzetové (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)  
a Mgr. Ladislava Vargy, Dis. (protidrogového koordinátora MČ Praha 1) – pro tento 
návrh hlasovalo 5 přítomných členů, nikdo se nezdržel a 2 nehlasovali – schváleno.  

- Pan předseda Špaček požádal přítomné členy VSBBP, aby rozhodli dle JŘ výborů  
čl. 2, bodu 1) svým hlasováním o veřejnosti či neveřejnosti dnešního jednání výboru – 
pro veřejné jednání výboru hlasovali všichni členové výboru – schváleno. 

- Pan předseda dále stáhl z návrhu programu jednání bod „Představení činnosti  MČ P1  
v protidrogové politice a v oblasti bezdomovectví Mgr. Ladislavem Vargou, DiS.“  
a „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 Ing. Zdeňkou Tomíčkovou“ z důvodu jejich nepřítomnosti.  

 
Program jednání: 

1. Stručné představení členů VSBBP a hostů  
2. Představení činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a představení Koncepce 

pomoci Městské části Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ 
Praha 1, související s výší nájemného v bytech Ing. Renatou Banzetovou  

3. Dotační program Městské části Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální 
oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019  
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4. Žádost 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 

5. Projednání statutu VSBBP  z období 2015-2018 (Oblast sociální a bytové politiky, 
oblast bezdomovectví, oblast protidrogové problematiky)  

6. Stanovení termínů na rok 2019 
7. Shrnutí schůzky předsedy VSBBP s radní pro sociální oblast a zdravotnictví MHMP 

Mgr. Milenou Johnovou  
8. Aktivita MČP1 ve Vrchlického sadech v sociální oblasti 
9. Informace o materiálech schválených RMČ  a ZMČ Praha 1  
10. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  

 

Pro navržený program 1. jednání hlasovalo 5 přítomných členů, nikdo se nezdržel a 2 
nehlasovali – program byl přijat. 

 
1. Stručné představení členů VSBBP  
Předseda Špaček požádal o představení všech přítomných členů VSBBP, včetně hostů a 
tajemníka výboru.  
 
2. Představení činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a představení Koncepce 

pomoci Městské části Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ 
Praha 1, související s výší nájemného v bytech Ing. Renatou Banzetovou  

Ing. Banzetová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví seznámila přítomné členy 
VSBBP s náplní práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví včetně navazujících oddělení a 
současně představila Koncepci pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci 
občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech včetně jednotlivých kapitol. 
Diskuse: 
 Členové VSBBP požádali paní vedoucí o přehled jednotlivých problémů v sociální oblasti 

a zároveň o přehled počtu klientů v jednotlivých oblastech.  
 
3. Dotační program Městské části Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální 

oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019  
Předseda Špaček předložil členům VSBBP materiál k vyhlášení dotačního programu MČ 
Praha 1 pro rok 2019, který krátce představila Ing. Banzetová, vedoucí OSZ. Dotační program 
má dvě části s názvem: 
A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast 
ORJ 0599 - GRANTY PRO OBLAST SOCIÁLNÍ 
Objem finančních prostředků činí 1.200.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 
jako účelové dotace na realizaci projektů neziskových organizací. 
B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019 
ORJ 0554 – PROTIDROGOVÁ PREVENCE, Dotace v oblasti protidrogové politiky. 
Objem finančních prostředků činí 550.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 
jako účelová dotace na realizaci projektů neziskových organizací.  
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Diskuse: 
 Pan předseda informoval, že Oblast protidrogové politiky, bude dle návrhu  

Mgr. Vargy, DiS. navýšena o 100 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly určeny 
na realizaci projektu FIXPOINT, který byl až doposud hrazen z Bezpečnostního fondu. 

 Mgr. Svobodová uvedla, že v části sociální oblasti v bodu č. 1 Pomoc mládeži a dětem 
postrádá zcela primární prevenci - aktivní detekci depistáž, konkrétně podporu aktivního 
vyhledávání rizikových rodin před tím, než zasáhne OSPOD. Cílem by měla být právě 
podpora rodin v ordinacích lékařů a vyhledávání rizikových rodiny z řad veřejnosti. 
Navrhla rozšířit bod č. 1 o primární prevenci ohrožených rodin a jejich aktivní 
vyhledávání.  
Ing. Banzetová sdělila, že se jedná o podporu všech projektů obecně, které splní 
podmínky a jednotlivé žádosti s detailním zaměřením posuzuje komise individuálně. 

 Mgr. Špačková navrhla se změnami počkat do doby, než bude k dispozici analýza, která 
by měla zodpovědět otázky právě tohoto typu, jaké jsou potřeby apod. 

 Mgr. Svobodová uvedla, že dětské a dorostové detoxikační centrum, které je umístěno 
v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a má specializované 
oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních 
látkách, nemá návaznou podporu a v Praze 1 zcela takové zařízení chybí. Ing. Banzetová 
sdělila, že pracoviště slouží pro celou Českou republiku a Městská část Praha 1 přispívá 
ze svého rozpočtu ročně finančními prostředky na jejich provoz. Zároveň se domnívá, že 
takové středisko by na území Městské části Praha 1 být rozhodně nemělo, a to i 
s ohledem na to, že dětí z Městské části Praha 1 jsou jednotky. Pan předseda 
konstatoval, že je mnoho organizací, které působí na Praze 1, ale zároveň jejich 
působnost přesahuje hranice Městské části Prahy 1. Aktuálně se zpracovává analýza 
bytové potřebnosti a bytové poptávky a celkově možnosti pomoci skrze bydlení nebo 
nebytových prostor. Pokud by se jednalo o cílovou skupinu, která by tuto službu 
potřebovala, z analýzy to určitě vyplyne. Dále uvedl, že Městská část Praha 1 má 
omezený počet bytů a nebytových prostorů. Vhodných prostor pro neziskový sektor je 
jen omezené množství. Tedy se nejprve musí zmapovat potřebnost, kdo všechno 
prostory poptává, vytvořit kritéria, dle kterých budeme jednotlivé žádosti posuzovat, a 
teprve pak lze neziskový sektor systematicky podpořit. Dle jeho názoru nyní podpořit 
pobytovou návaznou službu pro dětské a dorostové detoxikační centrum, které má 
celoměstskou působnost, nelze. Ing. Hurrle konstatoval, že toto by měl být požadavek 
na MHMP, konkrétně paní radní Mgr. Johnovou. 

 

Usnesení č. 1/19: VSBBP 1. souhlasí s vyhlášením dotačního programu MČ Praha 1 s 
názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 
2019 a jeho pravidel v takovém znění, které bylo předloženo VSBBP.  
2. doporučuje Sociální komisi RMČ Praha 1 projednat dotační program a zvážit rozšíření 
bodu č. 1 Pomoc dětem a mládeži o  primární prevenci ohrožených rodin a jejich aktivní 
vyhledávání.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 
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4. Žádost 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 

Předseda Špaček předložil členům VSBBP žádost 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. 
Diskuse: 
 Pan předseda shrnul základní informace, které se podařilo do dnešního dne 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. 

Odloženo na další jednání výboru. 
 
5. Projednání statutu VSBBP  z období 2015-2018 (Oblast sociální a bytové politiky, 

oblast bezdomovectví, oblast protidrogové problematiky)  
Pan předseda předložil členům VSBBP statut z období 2015-2018, který charakterizuje náplň 
činnosti jednotlivých oblastí VSBBP. 
Diskuse: 
 Pan předseda informoval členy VSBBP, že jim upravený návrh statutu VSBBP pošle 

emailem a požádal členy výboru, aby své poznámky a návrhy na změny zaslali emailem 
do 2. února. 

 
6. Stanovení termínů na rok 2019 
Pan předseda předložil členům VSBBP návrh termínů na konání jednání VSBBP v 1. pololetí 
2019 (2. jednání – 13.02.2019, 3. jednání – 20.03.2019, 4. jednání -  24.04.2019, 5. jednání – 
15.05.2019, 6. jednání - 05.06.2019), a to vždy od 15 hodin v zasedací místnosti 201,  
2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 
 
7. Shrnutí schůzky předsedy VSBBP s radní pro sociální oblast a zdravotnictví MHMP  

Mgr. Milenou Johnovou  
Pan předseda seznámil členy VSBBP s informacemi, které vzešly z porad s paní radní pro 
sociální oblast MHMP Mgr. Johnovou.  
 
8. Aktivita MČP1 ve Vrchlického sadech v sociální oblasti 
Odloženo na další jednání výboru. 

 
9. Informace o materiálech schválených RMČ  a ZMČ Praha 1  
Odloženo na další jednání výboru. 
 
10. Plán práce VSBBP na 1. pololetí 2019 (nápady a náměty od členů)  
Odloženo na další jednání výboru. 
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                Martin Špaček  
      předseda výboru 

                          v. r.  
 

 

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


