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Z Á P I S 
 

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

 
dne 12.06.2019 od 14:30 hodin 

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

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájil v 14:30 hod. a řídil Martin Špaček, předseda VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončil v 16:00 hod. Martin Špaček, předseda VSBBP  

Přítomni: Bc. Martin Špaček (předseda), Jitka Nazarská (člen), Mgr. Dr. Andrea Seelich 
(odborník), Mgr. Michaela Svobodová,  

 
Omluveni: Mgr. Eva Špačková (místopředseda), Mgr. Kristina Farris (odborník), Ing. Jakob 

Hurrle (odborník), Mgr. Ladislav Varga, DiS., 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová  
 
Hosté: Mgr. David Bodeček, radní MČ Praha 1 
 
Zapsal: Markéta Hájková, DiS.  
 
Program jednání: 
1. Kontext nové bytové politiky hl. m. Prahy a role MČ Prahy 1 v ní  

2. Schválení zápisu z 5. jednání VSBBP 

3. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1 

4. Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

5. Různé 

Pro navržený program 6. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Kontext nové bytové politiky hl. m. Prahy a role MČ Prahy 1 v ní  

Předseda Špaček předložil členům VSBBP a detailně představil aktuální prezentaci rozvoje 

bydlení v Praze se zřetelem na metodu Baugruppe, plány v rámci sociálního bydlení a jeho 

návaznosti na sociální politiku, dostupného bydlení, plány požadavků Hlavního m. Prahy 

v těchto politikách po MČ P1 i plán rozvoje podpory bydlení seniorů.  

Materiál byl předložen na vědomí. 

 
2. Schválení zápisu z 5. jednání VSBBP 
K zápisu z 5. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
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2 

 

 
3. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1 
19. zasedání RMČ Praha 1 dne 07.05.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0448 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR19_0449 Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální 
rezervy 

 UR19_0450 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR19_0451 Čerpání ze Sociálního fondu 
 
23. zasedání RMČ Praha 1 dne 04.06.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0548 Prodloužení Smluv o nájmu bytů určených pro preferované profese – 
zdravotnictví 

 UR19_0549 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR19_0550 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 
594/26 

 UR19_0551 Prodloužení a uzavření Smluv o nájmu obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 
6. zasedání ZMČ Praha 1 dne 22.05.2019 
ZMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UZ19_0064 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 

 
Předseda Špaček současně k tomuto bodu informoval, že na jednání RMČ Praha 1 ze dne 
11.6.2019 vzala rada na vědomí důvody pro zahájení příprav a následnou realizaci podání 
žádosti o dotaci v rámci OP zaměstnanost, prioritní osa 2. Sociální začleňování a boj s 
chudobou, výzva č. 03_19_099 s cílem podat projekt s názvem: Zvýšení kvality koordinace 
sociální práce a sociálních služeb a zlepšení přístupu k sociálním službám na území MČ Praha 
1 a schválila záměr žádosti o dotaci a souhlasila s podáním žádosti o čerpání dotace z 
prostředků OPZ na výše uvedený projekt.  
Cílem projektu je zefektivnit přístup obyvatel Prahy 1 k sociální pomoci prostřednictvím 
síťování a koordinace stávající sítě sociálních služeb, sociálních pracovníků městské částí a 
dalších relevantních složek městské části. Zvláštní důraz je kladen na posílení pečovatelské 
služby na území MČ, její provázání s dalšími službami a posilování alternativních forem péče. 
Budou realizovány analytické a depistážní činnosti, na jejichž základě budou standardizovány 
procesy zjišťování potřeb, poskytování podpory, spolupráce různých aktérů a vyhodnocování 
efektivity podpory. Součástí projektu je i zvyšování kompetencí sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách prostřednictvím vzdělávání a supervizního vedení.  
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4. Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 
Předseda Špaček předložil členům VSBBP návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva 

městské části Praha 1, který bude předložen na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

dne 18. června 2019 k projednání a schválení.    

Usnesení č. 9/19: VSBBP 1. bere na vědomí návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva 
městské části Praha 1.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Různé: 
 Mgr. Dr. Seelich vnesla dotaz, zdali by neziskové organizace mohli zastávat činnost při 

řešení psychohygieny na vysokých školách v návaznosti na sebevraždu studenta na 
Karlově univerzitě v Praze.  
Po diskusi se členové shodli, aby se při analýze potřeb, na které bude navazovat  
návrhová část rozvoje podpory poskytovatelů sociálních služeb a služeb městské části 
Praha 1 nezapomnělo na službu krizového kontaktního centra pro studenty všech typů 
škol. 

 

Usnesení č. 10/19: VSBBP 1. pověřuje předsedu, aby přednesl radnímu Nazarskému 
možnost zapojení škol do programů zaměřujících se na psychosociální podporu svých 
studentů a požádal radní Johnovou pro sociální oblast na MHMP, aby se tomuto tématu 
věnovala a v případě zjištění, že bude situace nedostatečná, aby zvážila posílení sociální 
služby.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

 
 

                Martin Špaček  
    předseda výboru 

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

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


