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Z Á P I S 
 

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

 
dne 16.10.2019 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 16:45 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., Mgr. Petra Horová 
 
Zapsal: Markéta Hájková, DiS.  
 
Ověřovatel zápisu: Jitka Nazarská 
 
Program jednání: 
1. Schválení zápisu ze 7. jednání VSBBP  
2. Představení vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
3. 1. návrh rozpočtu na rok 2020  
4. Návrh úpravy pravidel čerpání Sociálního fondu Prahy 1  
5. Plán protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2020  
6. Podání žádosti o dotaci na rozšíření právního poradenství MČ P1 
7. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1  
8. Různé 

 

Pro navržený program 8. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Schválení zápisu ze 7. jednání VSBBP 
K zápisu ze 7. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
 
2. Představení vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Mgr. Petra Horová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví se představila všem 
přítomným členům VSBBP. 
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2 

 

 
3. 1. návrh rozpočtu na rok 2020  
Pan předseda Špaček předložil a okomentoval členům VSBBP 1. návrh rozpočtu 0514 – 
Sociální oblast, ORJ 0554 – Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Dotace pro oblast sociální a 
rozpočet Střediska sociálních služeb na rok 2020. 
 

Usnesení č. 11/19: VSBBP 1. bere na vědomí žádost ředitelky Střediska sociálních služeb 
Mgr. Čelišové o navýšení rozpočtu na rok 2020, 2. navrhuje změnu názvu v komentáři 
k položce 5229 na „Specifická prevence a dotace“ a 3. souhlasí s návrhem 1. návrhu 
rozpočtu 0514 – Sociální oblast, ORJ 0554 – Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Dotace pro 
oblast sociální na rok 2020 v podobě, v jaké byl výboru předložen. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
4. Návrh úpravy pravidel čerpání Sociálního fondu Prahy 1  
Pan předseda Špaček předložil a okomentoval členům VSBBP návrh na úpravu pravidel 
čerpání Sociálního fondu MČ Praha 1, který má svůj rozpočet jak v oblasti příjmů, tak 
v oblasti výdajů a účtování je vedeno odděleně od hlavního rozpočtu. Jeho konečný zůstatek 
je převeden jako počáteční stav do následujícího roku. Rozpočet Sociálního fondu je 
sestavován na základě výsledků čerpání předchozího roku. Skládá se z příjmů a výdajů. Návrh 
metodické úpravy pravidel se týká části výdajů, a to konkrétně v části příležitostná čerpání, 
která doposud podléhala vždy schválení v radě. Nově by příležitostná čerpání do 10 tis. Kč 
byla uvolňována po schválení gesčního radního a vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, které bude vedoucí 2x ročně vykazovat RMČ Praha 1 a čerpání nad 10 tis. Kč 
byla uvolňována po schválení v RMČ Praha 1. 
 

5. Usnesení č. 12/19: VSBBP 1. souhlasí s návrhem úpravy pravidel čerpání Sociálního 
fondu Prahy 1.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Strategie protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2020  
MHMP každým rokem vypisuje grantové řízení pro městské části na protidrogovou prevenci 
ve výši 100.000,- Kč na každou městskou část. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je  
m.j. strategický materiál městské části, který reflektuje stav v drogové problematice a 
nastiňuje další činnost v oblasti protidrogové prevence minimálně na období jednoho roku.  
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor proto předložil členům VSBBP strategii 
protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2020 a seznámil je s hlavními zásadami strategie 
směřování protidrogové politiky MČ Praha 1.  
 

Usnesení č. 13/19: VSBBP 1. souhlasí s návrhem Strategie protidrogové prevence MČ 
Praha 1 na rok 2020, 2. doporučuje přijetí Strategie protidrogové prevence MČ Praha 1 na 
rok 2020. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, 1 se zdržel hlasování, 
nikdo nebyl proti. 

Usnesení bylo přijato. 
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7. Podání žádosti o dotaci na rozšíření právního poradenství MČ P1 
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor informoval členy VSBBP o podání žádosti o 
dotaci na rozšíření právního poradenství MČ Praha 1. Dále hovořil o grantovém řízení v 
oblasti prevence kriminality, kdy žádáme o dvě dotace, na projekt Za bezpečnější centrum 
metropole, kde dlouhodobě spolupracujeme s Městskou policií Praha 1 a druhým projektem 
je Právní poradna, kdy jde o navýšení počtu hodin pro právničku, která u nás provádí 
bezplatné právní poradenství. 
 
8. Informace o materiálech schválených RMČ a ZMČ Praha 1  
33. zasedání RMČ Praha 1 dne 16.09.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0867 uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 pro Dětské a 
dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského 
 

34. zasedání RMČ Praha 1 dne 24.09.2019 
RMČ Praha 1 schválila usnesením: 

 UR19_0893 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR19_0894 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé sociálně-
ekonomické situace 

 UR19_0896 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

 UR19_0897 Prodloužení a uzavření Smluv o nájmu bytů ze sociální rezervy 

 UR19_0909 Memorandum o spolupráci MČ Prahy 1 a realizátorů projektu "Posílení 
znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví" 

 
9. Různé 
a) Pan předseda Špaček informoval přítomné členy VSBBP o zimních opatřeních pro lidi bez 

domova s tím, že na jedno z dalších jednání by měl být předložen materiál hl. m. Prahy, 
který bude sloužit jako komunikační a informativní nástroj pro občany. 

b) Pan předseda Špaček informoval přítomné členy VSBBP o přípravě ke kontrolám 

neziskových organizací, které letos uspěly v dotačním programu sociální a 

protidrogové oblasti. Na prosincovém jednání VSBBP by měli být předloženy výstupy z 

Protokolů ke kontrole dotací. 
 
 

          Jitka Nazarská                  Martin Špaček  
           ověřovatel zápisu                                                                      předseda  
            v. r.                  v. r.  
 
 
 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


