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Z Á P I S 
 

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

 
dne 18.09.2019 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), Ing. Jakob Hurrle (odborník) 

 
Omluveni: Mgr. Michaela Svobodová, Mgr. Kristina Farris (odborník) 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS., 
 
Hosté: Mgr. Petr Kučera, radní MČ Praha 1 
 
Zapsal: Markéta Hájková, DiS.  
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Dr. Andrea Seelich 
 
Program jednání: 
1. Schválení zápisu z 6. jednání VSBBP  
2. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1  
3. Změna časů jednání VSBBP listopad, prosinec 2019 
4. Provádění kontrol u neziskových organizací, kterým schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 

dotaci pro letošní rok + aktualizace protokolu z kontroly  
5. Protidrogová problematika Čelakovského sadů  

 

Pro navržený program 7. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Schválení zápisu z 6. jednání VSBBP 
K zápisu z 6. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
 
2. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1 
27. zasedání RMČ Praha 1 dne 16.07.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 
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2 

 

 UR19_0676 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR19_0677 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 
 

28. zasedání RMČ Praha 1 dne 23.07.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0731 Podání žádosti o dotaci v rámci OPZ na projekt s názvem: Zvýšení kvality 
koordinace sociální práce a sociálních služeb a zlepšení přístupu k sociálním službám 
na území městské části Praha 1 

 UR19_0736 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
29. zasedání RMČ Praha 1 dne 06.08.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0774 Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního 
města Prahy 

 
31. zasedání RMČ Praha 1 dne 03.09.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0838 Přidělení finančních prostředku v rámci Specifické primární prevence 
 
3. Změna časů jednání VSBBP listopad, prosinec 2019 
Pan předseda předložil členům VSBBP na 4. jednání dne 24.04.2019 návrh termínů konání 
jednání VSBBP v 1. pololetí 2019, a to vždy od 15 hodin v zasedací místnosti 201,  
2. patro, budovy ÚMČ Praha 1.  
Nyní pan předseda požádal o posunutí času začátku listopadového a prosincového jednání 
z 15:00 hod. na 15:30 hod. – pro schválení změny začátků listopadového a prosincového 
jednání hlasovali všichni přítomní členové VSBBP schváleno. 
 
4. Provádění kontrol u neziskových organizací, kterým schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 

1 dotaci pro letošní rok + aktualizace protokolu z kontroly 
Pan předseda předložil členům VSBBP seznam organizací, které jsou určené k provedení 
kontroly čerpání finančních prostředků získaných v dotační řízení A. Jednička pro rok 2019 – 
sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019 včetně protokolu z kontroly a 
vyzval členy, aby si vybrali kontrolu alespoň třech žadatelů.  
Současně se v rámci diskuse přítomní členové shodli na rozšíření protokolu o nový segment 
(II.)“stručný přehled o organizaci“, který může sloužit k doplnění informací z dotazníkového 
šetření 
 
5. Protidrogová problematika Čelakovského sadů 
Mgr. Varga, protidrogový koordinátor informoval přítomné členy VSSBP o proběhlém 
kontrolním dni, které se uskutečnil 10.9.2019 ve 14:00 hod. v prostoru Čelakovského sadů, 
za přítomnosti p. Masáreho, projektového manažera radního Kučery, Ing. Zoufalé za Odbor 
životního prostředí, p. Horáka, správce parku, p. Vargy, protidrogového koordinátora a  
p. Fouse, spoluautora rekonstrukce Vrchlického sadů, zahradnice za CDV, p. Čamka za 
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MHMP, p. Vojtíšek za stranu Praha sobě a člena komise pro životní prostřední MHMP, a 
dalších. 
Schůzka se týkala úklidu Čelakovského sadů a problematiky zvýšeného počtu nálezů 
použitých injekčních stříkaček. Bylo dohodnuto zřízení kontejneru Fixpoint v těsné blízkosti 
Národního muzea ve spolupráci s provozovatelem kontejnerů, tedy organizací Progressive, s 
následným sledováním dopadů tohoto opatření na uvedenou lokalitu.  
 
 
 
 

 
 

Mgr. Dr. Andrea Seelich                                                                    Martin Špaček  
           ověřovatel zápisu                                                                      předseda  

                 v. r.                 v. r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


