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Z Á P I S 
 

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

 
dne 18.01.2016 od 16:00 hodin 

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

 

 
Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:00 hod. a řídila Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 16:50 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), Martina Bauerová (místopředseda), Mgr. Karel 
Ulm, MPA (odborník), ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1), Bc. Helena Čelišová 
(odborník),  

 
Omluveni: JUDr. Dana Maršálková (odborník) 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 14. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 13. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
4. Nabídka instalace a provozu bezpečnostních kontejnerů FIXPOINT na odhoz injekčního 

materiálu 
5. Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2015   
6. Návrh na vyhlášení dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast 

včetně přehledu sociálních služeb, na které se dotace budou vztahovat a pravidel pro 
poskytnutí dotace a harmonogram celého dotačního procesu 

7. Různé: 
a) Informace Mgr. Vargy, DiS., protidrogového koordinátora – objektu č. p. 1574, Žitná 

51, k. ú. Nové Město, Praha 1 – SANANIN, z. ú.  
 

1. Schválení programu 14. jednání VSBBP 
Pro navržený program 14. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 13. jednání VSBBP  
K zápisu z 13. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 
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3. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou MČ Praha 1. 
41. schůze RMČ Praha 1 dne 9.12.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR15_1555 Skončení nájmu bytu v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 – 
Výpověď 

 UR15_1570 Podmínky pro využití prostor 4. NP - 5. NP objektu Novostavby pro 
bydlení se zvláštním určením na nároží ulic Samcova - Lodecká, k. ú. Nové Město 

 
42. schůze RMČ Praha 1 dne 14.12.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR15_1593 Skončení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 876, k. ú. Nové Město, 
Nekázanka 19 – dohoda 

 
1. schůze RMČ Praha 1 dne 12.01.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0003 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR16_0004 Uzavření Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR16_0005 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0009 Volné kapacity MČ Praha 1 pro krizové ubytování uprchlických rodin 

 UR16_0017 Výběr nejvhodnější nabídky "Vybavení objektu Samcova-Lodecká" 
 
4. Nabídka instalace a provozu bezpečnostních kontejnerů FIXPOINT na odhoz injekčního 

materiálu 
Na Městskou část Praha 1 se v loňském roce obrátila obecně prospěšná společnost 
PROGRESSIVE s nabídkou fungování programu FIXPOINT - pracovní resocializace uživatelů 
návykových látek. V rámci projektu FIXPOINT jsou v rizikových lokalitách hl. m. Prahy 
instalovány speciální bezpečnostní kontejnery určené k likvidaci infikovaného injekčního 
materiálu používaného k intravenóznímu užívání drog. Kontejnery slouží také k odhozu 
přidruženého materiálu spojeného s injekční aplikací. 
V červnu roku 2015 projednal výše nabídku Výbor pro sociální a bytovou politiku, 
bezdomovectví a protidrogovou politiku (dále jen „VSBBP“), který svým usnesením č. 17/15 
vzal na vědomí nabídku instalace bezpečnostních kontejnerů FIXPOINT na odhoz injekčního 
materiálu a požádal o doplnění následujících informací: zdali lze kontejnery pronajmout na 
zkušební období 3 měsíců, včetně kalkulace instalace a obsluhy/3měsíce, podrobnou 
kalkulaci včetně mzdových nákladů na instalaci kontejneru, včetně kalkulace mzdových 
nákladů za obsluhu/rok, statistiku počtu injekčního materiálu v jednotlivých kontejnerech v 
roce 2014 na území hl. m. Prahy, informace a statistiku využitelnosti z jiných městských částí, 
ve kterých jsou kontejnery nainstalovány, vytipování rizikových lokalit na území Prahy 1, na 
kterých by měl být kontejner instalován. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

3 

 

Nabídka byla na žádost VSBBP doplněna dle výše uvedeného. V prosinci proběhla schůzka se 
zástupcem projektu FIXPOINT Mgr. Špačkem za účelem snížení mzdových nákladů na 
obsluhu kontejneru, která eviduje nalezené náčiní, vyhotovuje zprávy, dezinfikuje plochy a 
vybírá kontejneru za účasti Mgr. Táborské a protidrogového koordinátora Mgr. Vargy, DiS.  
Upravená nabídka byla dle požadavků předložena v prosinci 2015 na jednání Komise pro 
bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu. Ta svým usnesením doporučila RMČ Praha 1 
vyzkoušet program FIXPOINT variantu instalace a provozu bezpečnostních kontejnerů na 
odvoz injekčních stříkaček od společnosti PROGRESSIVE, o. p. s. na zkušební dobu 3 měsíců 
za částku 23.500 Kč, které bude hrazeno z Bezpečnostního fondu. Pokud se kontejnery 
osvědčí, doplatit do částky 49.000 Kč za celý rok. V tomto duchu projednat s dodavatelem. 
Bez diskuse. 
 

Usnesení č. 27/16: VSBBP 1. doporučuje RMČ Praha 1 realizovat pilotní projekt po dobu  
3 měsíců za cenu ve výši 23.500 Kč. Po uplynutí zkušební doby doporučuje projekt 
vyhodnotit a v případně spokojenosti rozhodnout o prodloužení realizace na celý rok 
s doplacením částky 25.500 Kč do výše ročních nákladů ve výši 49.000 Kč. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2015   
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP na vědomí zprávu o činnosti VSBBP za 
2. pololetí roku 2015, která obsahuje jednotlivé podněty k řešení, informace z jednání  
RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1, zápisy z jednání za 2. pololetí a další zprávy týkající se této 
oblasti, která bude předložena na jednání ZMČ Praha 1 dne 27.01.2016. 
 
6. Návrh na vyhlášení dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast 

včetně přehledu sociálních služeb, na které se dotace budou vztahovat a pravidel pro 
poskytnutí dotace a harmonogram celého dotačního procesu 
Na listopadovém jednání předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP aktuální 
pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 – Jednička pro rok 2015 – sociální oblast. 
Konkrétně otevřela diskusi nad podporou organizací, které nespadají do grantového 
řízení například tím, že nemají registrovanou službu dle platných právních předpisů a 
podmínkou činnosti subjektu v sociální oblasti, která je stanovena v aktuálních 
podmínkách nejméně na dva roky. Svým usnesením č. 26/15 VSBBP vzal na vědomí, že 
organizace, které nesplňují podmínky grantového programu, mohou na základě žádosti, 
požádat Odbor sociální o mimořádnou podporu ze Sociálního fondu. Žádost bude 
detailně projednávána a případně doporučena ke schválení RMČ Praha 1 Komisí sociální. 
V návaznosti na výše uvedené a s ohledem na novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předsedkyně Mgr. Táborská předložila na 
prosincovém jednání v souvislosti s touto novelou návrh Zásad dotačního programu 
Jednička pro rok 2016 – sociální oblast, vysvětlila důvody jejich předložení a navrhla 
obsahové změny, které byly členům i odborníkům zaslány elektronickou cestou a 
předloženy v písemné podobě na jednání. Po diskusi byl materiál přerušen s tím, že do 
návrhu Zásad budou do konce roku, tj. 31.12.2015 zapracovány připomínky Odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví a poté budou podklady zaslány ostatním členům a hostům 
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VSBBP k připomínkování, které bude uzavřeno 11.1.2016 tak, aby mohl být finální návrh 
předložen na lednové jednání VSBBP dne 18.1.2016.   
Dne 31.12.2015 ve věci požadavku zaslání připomínek k návrhu Zásad předloženému na 
jednání VSBBP ze dne 07.12.2015 Ing. Banzetová, vedoucí OSZ sdělila, že po projednání 
a dohodě s panem starostou, předkladatelem materiálu do Rady, bude na jednání KSOC 
dne 06.01.2016 a následně VSBBP dne 18.01.2016 předložen návrh zpracovaný odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví.  
Dne 06.01.2016 členové KSOC jednohlasně souhlasili s předloženým návrhem na 
vyhlášení dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast včetně Pravidel 
pro poskytnutí dotace a doporučují RMČ Praha 1 ke schválení. RMČ Praha 1 bude ke 
schválení předložen návrh na vyhlášení dotačního programu „Jednička pro rok 2016 – 
sociální oblast“, jehož součástí budou Zásady pro poskytnutí dotací včetně 
harmonogramu dotačního řízení po projednání na VSBBP dne 26.01.2016. 
Bez diskuse. 

 

Usnesení č. 28/16: VSBBP 1. doporučuje RMČ Praha 1 schválit návrh pravidel pro 
poskytnutí dotace „JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast“ včetně harmonogramu a 
vyhlásit výběrové řízení dotačního programu „JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast“. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Informace Mgr. Vargy, DiS., protidrogového koordinátora – objektu č. p. 1574, Žitná 

51, k. ú. Nové Město, Praha 1 – SANANIN, z. ú.  
Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor informoval přítomné členy VSBBP, že dle 
informace Dr. Richterové Těmínové, ředitelky SANANIM, z. ú. se v objektu Žitná 51 dokončili 
rekonstrukční práce a nebytový prostor se dovybavuje nábytkem, technickými prostředky 
apod. Koncem ledna by se zde měla otevřít adiktologická ambulance. Bude sloužit zejména 
klientům motivovaným ke změně svého životního stylu, kteří budou k léčbě doporučeni z 
dalších odborných zařízení. V průběhu tohoto roku by měla být otevřena další služba, kterou 
bude poradna pro rodiče SANANIM. Ta je momentálně realizována na adrese Školská 30, 
Praha 1.  
Zároveň opětovně ujistila Mgr. Vargu, DiS., že se nebude jednat o služby nízkoprahové, aby 
nedošlo ke kolizi se stanoviskem MČ Praha 1. 

 
 

          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 

  v. r.  

 

  

      

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


