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Z Á P I S 
 

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

 
dne 07.03.2016 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 17:00 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 15. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 14. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 a ZHMP 
4. Žitná 35 – Středisko pomoci ženám v sociální nouzi  
5. Žitná 51 – Sananim  
6. Bytový dům Samcova 3 – Startovací byty  
7. Informace o instalovaných kontejnerech na odhoz injekčního materiálu  
8. Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

občany MČ Praha 1 pro rok 2016 
9. Různé: 

a) Žádost o podporu Studia Oáza ze Sociálního fondu 
b) Uhelný trh 
 

1. Schválení programu 15. jednání VSBBP 
Pro navržený program 15. jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 14. jednání VSBBP  
K zápisu z 14. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 3 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 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
2. schůze RMČ Praha 1 dne 19.01.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0075 Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem malometrážních 
bytů a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou a bytovém domě s 
pečovatelskou službou v Praze 1 

 UR16_0076 Využití části objektu domu s malometrážními byty umožňujícího funkci 
domu s pečovatelskou službou (DUF DPS) č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3, 
Praha 1 (část 2. PP, 1. NP - 3. NP) 

 UR16_0065 Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1527, k. ú. Nové Město, Navrátilova 14 
 

3. schůze RMČ Praha 1 dne 26.01.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0087 Řešení bytové situace žadatelů o nájem menšího bytu 

 UR16_0088 Uzavření a prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" 
MČ Praha 1 

 UR16_0089 Dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální 

 UR16_0110 Návrh realizace programu FIXPOINT - instalace a provoz bezpečnostních 
kontejnerů na odvoz injekčního materiálu 

 
4. schůze RMČ Praha 1 dne 09.02.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0119 Uzavření a prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" 
MČ Praha 1 

 UR16_0120 Finanční pomoc formou slevy u nájemců v bytech MČ Praha 1 

 UR16_0121 Poskytnutí slev na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 UR16_0122 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

 UR16_0125 Žádost o zrušení žaloby o vyklizení bytu v domě č. p. 493, k. ú. Staré 
Město, Železná 20 

 
5. schůze RMČ Praha 1 dne 16.02.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0162 Změna ve složení Komise sociální Rady MČ Praha 1 

 UR16_0163 Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou 

 UR16_0188 Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava nebytového prostoru v 1. NP - 
Středisko pomoci ženám v sociální nouzi - Žitná 1383/35, k. ú. Nové Město 

 
Zasedání ZHMP dne 25.2.2016 
ZHMP schválilo usnesením 
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 14/9 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb 

 
4. Žitná 35 – Středisko pomoci ženám v sociální nouzi  
Již v minulém volebním období informoval Odbor technické a majetkové správy paní 
předsedkyni Mgr. Táborskou, tehdy jako předsedkyni Komise obecního majetku RMČ Praha 
1, o volných a dlouhodobě nevyužitých a chátrajících nebytových prostorách v 1. NP na 
adrese Žitná 1383/35, Praha 1, s tím, že prostory nejsou vhodné pro komerční účely.  

Dne 09.03.2015 předložila předsedkyně výboru členům žádost Farní charity Praha 1 o 
pronájem vhodných nebytových prostor na území Prahy 1 pro poskytování dosavadních 
sociálních služeb, ze dne 05.03.2015, neboť organizace byla nucena ukončit činnost ve 
stávajících prostorách u Jungmanova náměstí. Závěrem jednání výboru bylo usnesení níže: 

Usnesení č. 13/15: VSBBP konstatuje, že zřízení centra pro ženy bez domova na Praze 1 je 
potřebné, současné prostory Farní charity na Jungmannově náměstí považuje za 
nedostatečné a doporučuje vyhledat vhodné nebytové prostory a předat k vyřízení KOMA a 
zároveň žádá ředitele Farní charity Praha 1 o doplnění statistiky počtu klientů z MČ Praha 1 
za poslední 3 roky. Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 
Usnesení bylo přijato. 

V návaznosti na usnesení VSBBP, kterým členové výboru schválili zachování sociálních služeb, 
poskytovaných organizací Farní charita Praha 1 na území MČ Praha 1, Mgr. Táborská, jako 
předsedkyně Komise obecního majetku (dále jen „KOMA“), dne 1.4.2015 předložila tuto 
žádost komisi. Výpis ze zápisu KOMA níže: 

Z Á P I S  čís. 4/2015, z jednání Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1, 
konané dne 1.4.2015 – bod 14. Žádost o pronájem nebytových prostor - Farní charita Praha 
1 - Nové Město o z 
Na předsedkyni KOMA Mgr. Chládkovou Táborskou se obrátil zástupce Farní charity Mgr. 
Fiala s žádostí o pronájem nebytových prostor na území MČ Praha 1 pro realizaci sociálních 
služeb a projektů Farní charity Praha 1 – Nové Město.  FCH Praha 1 poskytuje sociální služby 
zaměřené na osoby bez přístřeší se zvláštním zřetelem na problematiku žen z této cílové 
skupiny, a to od roku 2001. Těžištěm činnosti FCH je v současné době registrovaná sociální 
služba terénní program „Program Máří“, jehož cílovou skupinou jsou cílené ženy z řad osob 
bez přístřeší nebo ženy žijící v nedůstojných či nevyhovujících podmínkách, nebo ty, kterým 
tato situace hrozí. Proběhla diskuse. Závěr: KOMA žádá OTMS o vyhledání vhodných 
nebytových prostor o výměře cca 250 m2. Hlasování: pro:6, proti: 0 zdržel se hlasování: 1. 

Na základě závěru KOMA, OTMS navrhlo dlouhodobě prázdné a nevyužívané prostory na 
adrese Žitná 1383/35, nechalo zpracovat návrh projektové studie na využití prostor a odhad 
nákladů na jejich rekonstrukci. Na základě jednání s hl. m. Prahou obdržela paní předsedkyně 
Mgr. Táborská informaci, že MHMP poskytne na úpravu tohoto nebytového prostoru dotaci 
za podmínky, že prostor bude využit pro sociální účely.  
V souvislosti s výše uvedeným předložila dne 19.10.2015 předsedkyně Mgr. Táborská členům 
VSBBP na vědomí dispoziční studii na stavební úpravy nebytových prostor, včetně návrhu 

změny jejich užívání na středisko pomoci ženám v sociální nouzi. V rámci diskuse se členové 
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VSBBP rozhodli provést v objektu na adrese Žitná 35, Praha 1 osobní prohlídku, která 
proběhla 27.10.2015. Usnesením č. 24/15, ze dne 27.10.2015, VSBBP konstatoval, že 
nebytové prostory v 1. NP bytového domu na adrese Žitná 1383/35 nejsou vhodné pro 
komerční účely, ale jsou vhodné pro sociální službu. Vzalo na vědomí též informaci ředitelky 
Střediska sociálních služeb, Bc. Čelišové o zvážení možností vykonávat sociální služby 
v těchto prostorách Střediskem sociálních služeb. Ta však po všech zváženích a konzultacích 
s odborníky prostor následně odmítla. 
V listopadu roku 2015 schválila Zastupitelstvo hl. m Praha návrh na poskytnutí účelových 
dotací městským částem, které jsou určené primárně na investiční akce v oblasti školství a 
sociální politiky, tj. dotaci na rekonstrukci prostor v Žitné 1383/35, to v plné výši 
odhadovaných nákladů na rekonstrukci. O provozovateli tohoto prostoru hl. m. Praha, ani 
MČ Praha 1, dosud nerozhodovaly.  
V současné době byl vybrán a schválen Radou městské části Praha 1 dodavatel  
na opravu nebytového prostoru a v nejbližší době budou zahájeny stavební práce. Za účelem 
přímé spolupráce a koordinace dodavatele stavebních úprav tak, aby budoucí nebytové 
prostory co nejvíce korespondovaly s budoucím využitím prostor a konkrétní činností 
provozovatele, je vhodné, aby MČ Praha 1 odsouhlasila provozovatele co nejdříve. Na 
základě vyslyšených pochybností o umístění Farní charity Praha 1 do těchto prostor, Mgr. 
Táborská oslovila dopisem řadu organizací, poskytovatele sociálních služeb, zaměřené na 
pomoc obecně ženám, matkám, dětem apod. v sociální, životní či finanční nouzi. Tento dopis 
včetně došlých reakcí předložila předsedkyně Mgr. Táborská členům VSBBP. 
 

Usnesení č. 29/16: VSBBP 1. Bere na vědomí dopis předsedkyně Mgr. Táborské, ze dne 
16.02.2016, kterým oslovila organizace ve věci možnosti vykonávání sociální služby a došlé 
reakce. 2. Doporučuje Komisi sociální Rady městské části Praha 1 tento bod k projednání. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Žitná 51 – Sananim  
V návaznosti na lednové jednání VSBBP, kdy Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor 
informoval přítomné členy VSBBP o dokončených rekonstrukčních pracích, kdy se nebytový 
prostor v objektu Žitná 51 dovybavil nábytkem, technickými prostředky apod., koncem ledna 
se zde otevřela adiktologická ambulance, která slouží zejména klientům motivovaným ke 
změně svého životního stylu, kteří jsou k léčbě doporučeni z dalších odborných zařízení, a 
v průběhu tohoto roku by měla být otevřena další služba, kterou bude poradna pro rodiče 
SANANIM, navrhla předsedkyně Mgr. Táborská, zdali by členové VSBBP měli zájem objekt 
navštívit a ujistili se, že v objektu nedochází k nízkoprahovým službám.  
Diskuse: 
 Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor přislíbil, že se spojí s Štěpánkou Čtrnáctou, 

vedoucí a psychoterapeutkou Poradny pro rodiče, Sananim o.s. a zjistí možný termín 
návštěvy, o kterém bude předsedkyni výboru co nejdříve informovat.  

 Mgr. Táborská – o termínu návštěvy informovat i členy KSOC. 
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6. Bytový dům Samcova 3 – Startovací byty  
Předsedkyně Mgr. Táborská informovala členy VSBBP, že dne 3. března proběhlo slavnostní 
otevření mezigeneračního domu Samcova 3 a v jeho společenské místnosti se sešli zájemci o 
pronájem startovacích malometrážních bytů, aby se zúčastnili losování, které určilo nové 
nájemníky bytových jednotek.  
Podmínky výběrového řízení byly stanoveny v příloze usnesení Rady Městské části Praha 1  
č. UR16_0008 ze dne 12.01.2016, s názvem „Podmínky pro pronájem startovacích bytů“, 
která byla spolu s výše popsaným usnesením uveřejněna na internetových stránkách 
www.praha1.cz. 
O byty určené mladým lidem, kteří opouštějí zázemí svých rodičů či příbuzných a chtějí se 
osamostatnit, se mohli ucházet občané ČR nebo EU, kteří v době podání přihlášky do soutěže 
dosáhli maximálně pětatřiceti let věku. Museli být navíc hlášeni k trvalému pobytu na území 
Městské části Praha 1, a to po dobu minimálně deseti let, a nesměli mít nájemní či vlastnické 
právo k jinému bytu. 
Z 19 bytových jednotek, z nichž 3 bytové jednotky jsou vyhotoveny v bezbariérové úpravě a 
s ohledem na to, že nikdo z uchazečů nebyl handicapovaný, byly tyto byty vyřazeny 
z losování. To určilo nájemníky 16 bytových jednotek s tím, že ostatní 3 bytové jednotky 
budou nabídnuty handicapovaným občanům.  
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská navrhla oslovit organizace, které sídlí nebo zaměstnávají 

lidi s mentálním či kombinovaným postižením na území městské části Praha 1 a 
nabídnout jim volné bezbariérové bytové jednotky k možnému užívání.  

 Bc. Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb sdělila, že spolu s vylosovanými 
mladými lidmi budou v domě bydlet mimo jiné i senioři, pro které Městská část Praha 1 
vystavěla byty s pečovatelskou službou. Ty se začnou obsazovat na přelomu 
května/června.  

 

Usnesení č. 30/16: VSBBP 1. Bere na vědomí volné bezbariérové jednotky v bytovém 
domě Samcova 3 2. Doporučuje předsedkyni Mgr. Táborské, aby oslovila organizace, 
jejichž cílovou skupinou jsou lidé s mentálním či kombinovaným postižením a nabídla jim 
tyto bytové jednotky k jejich užívání.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Informace o instalovaných kontejnerech 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 uvedenou 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 

http://www.praha1.cz/
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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. 
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 (dále jen „BEKO“). 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. 
Předsedkyně Mgr. Táborská informovala přítomné členy VSBBP, že dne 18. ledna VSBBP 
svým usnesením č. 27/15 doporučil RMČ Praha 1 realizovat pilotní projekt po dobu 3 měsíců 
za cenu ve výši 23.500 Kč. Po uplynutí zkušební doby doporučil 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. 
RMČ Praha 1 dne 26. února vzala na vědomí stanovisko BEKO a VSBBP, schválila návrh 
realizace programu FIXPOINT – instalace a provoz bezpečnostních kontejnerů na odhoz 
injekčního materiálu na území městské části Praha 1 na zkušební dobu 3 měsíců a schválila 
čerpání z Bezpečnostního fondu MČ Praha 1. 
V návaznosti na výše uvedené proběhla dne 2. března instalace třech kontejnerů, dva z nich 
byly umístěny ve Vrchlických sadech, kde je situováno jedno z dětských hřišť Prahy 1 a třetí 
byl umístěn v Čelakovského sadech. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská, požádala Mgr. Vargu, DiS., protidrogového koordinátora 

MČ Praha 1, aby rozeslal informaci o instalovaných kontejnerech na odhoz injekčního 
materiálu organizacím Drop In, SANANIM a dalším organizacím poskytujícím 
adiktologické služby. Dále informovala, že členům VSBBP bude po dobu zkušebního 
provozu předkládána statistika odhozu injekčních stříkaček do kontejnerů za jednotlivé 
měsíce.  

 Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor doplnil, že tuto informaci o instalovaných 
kontejnerech předá i na nejbližším jednání protidrogových koordinátorů všech 
městských částí. 

 
8. Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, občany MČ Praha 1 pro rok 2016 
Bc. Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb informovala přítomné o rámcovém 
programu volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ 
Praha 1 pro rok 2016, který informuje o pravidelných činnostech, jednorázových akcích, 
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akcích MČ Praha 1 a novinek v roce 2016. Všechny aktivity jsou určeny všem seniorům 
z Prahy 2, kteří mají zájem setkávat se s vrstevníky a věnovat se něčemu zajímavému. 
Bez diskuse. 
 
9. Různé: 
a) Žádost o podporu Studia Oáza ze Sociálního fondu 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP došlou žádost ze dne 2. března o 
podporu Studia Oáza ze Sociálního fondu na podporu činnosti Studia Oáza, kulturního centra 
pro lidi s mentálním postižením.  
Diskuse: 
 V rámci diskuse požádali přítomní členové o doplnění žádosti ve smyslu přesného počtu 

klientů z MČ Praha 1, s tím, že žádost včetně doplněného počtu bude předána a 
projednána v Komisi sociální. 

 

Usnesení č. 31/16: VSBBP 1. Doporučuje Komisi sociální schválit čerpání ze Sociálního 
fondu na podporu činnosti Studia Oáza. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
b) Uhelný trh 
Mgr. Ulm, MPA informoval přítomné členy VSBBP, že znovu probíhá na Uhelném trhu ve 
všední dny v odpoledních hodinách vydávání jídla osobám bez přístřeší. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská požádala na dnešním jednání Komise bezpečnosti ředitele 

městské policie Praha 1 p. Stejskala o zvýšený dozor v uvedené lokalitě za účelem 
monitoringu situace a preventivní působení z hlediska zajištění veřejného pořádku, jakož 
i zakročení v případě jakéhokoli protiprávního jednání. Zvýšený dohled státních 
příslušníků z řad Policie ČR přislíbil i ředitel Policie České republiky, p. Prommer.  
 

 
 
 

          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 

  v. r. 

 

  

      

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


