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Z Á P I S 
 

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

 
dne 09.05.2016 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 17:15 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), PhDr. Matěj Trávníček (člen), JUDr. Dana 
Maršálková (odborník), Mgr. Karel Ulm, MPA (odborník), ThDr. Kateřina Klasnová 
(člen ZMČ P1), Bc. Helena Čelišová (odborník) 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 17. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 15. jednání VSBBP  
3. Schválení zápisu z 16. jednání VSBBP  
4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 
5. Návrh termínů na 2. pololetí 2016 
6. Statistika programu FIXPOINT za období 03,04/2016  
7. Podklady ke Koncepci městské části Praha 1 v oblasti protidrogové problematiky 
8. Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ P1 Jednička 

pro rok 2016 – sociální oblast 
9. Různé: 

a) Františkánská zahrada – výskyt osob bez přístřeší 
b) Informace o žádosti  
 

1. Schválení programu 17. jednání VSBBP 
Pro navržený program 17. jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 15. jednání VSBBP  
K zápisu z 15. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 
 
3. Ověření zápisu z 16. jednání VSBBP  
K zápisu z 16. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 
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4. 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. 
13. zasedání ZMČ Praha 1 dne 15.03.2016 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  

 UZ16_0229 Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku 
 

7. schůze RMČ Praha 1 dne 08.03.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_0241 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0242 Uzavření a prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" 
MČ Praha 1 

 UR16_0243 Zrušení části usnesení číslo UR16_0120 ze dne 9. 2. 2016 ve věci finanční 
pomoci formou slevy na nájemném 

 UR16_0244 Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0245 Skončení užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 

 UR16_0246 Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, občany MČ Praha 1 pro rok 2016 

 UR16_0247 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace MČ Praha 1 Středisko sociálních 
služeb za rok 2015 

 
9. schůze RMČ Praha 1 dne 22.03.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0311 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy na realizaci projektu "Veřejná prostranství – mapování vybraných parků 
a zahrad na území MČ Praha 1 z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti" - II. etapa 

 UR16_0312 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0313 Řešení bytové situace žadatele o nájem menšího bytu 

 UR16_0314 Uzavření a oprava prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro 
pronájem bytů ze sociální rezervy 

 UR16_0315 Prodloužení Smlouvy o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 
1 

 UR16_0316 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0317 Výběr dodavatele služby pro MČ Praha 1 - "Zajišťování práce pro osoby 
bez přístřeší" 

 UR16_0318 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na 
podporu projektu v procesech plánování sociálních služeb 
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 UR16_0319 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na 
podporu realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 

 
11. schůze RMČ Praha 1 dne 11.04.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0395 Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantového 
programu JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast 

 UR16_0396 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR16_0397 Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 
– dohoda 

 
12. schůze RMČ Praha 1 dne 19.04.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0442 Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23 za rok 2015 

 UR16_0443 Revokace části usnesení č. UR16_0317 ze dne 22.3.2016 Výběr 
dodavatele služby pro MČ Praha 1 - "Zajišťování práce pro osoby bez přístřeší" 

 UR16_0444 Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou 

 UR16_0445 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR16_0163 ze dne 16.02.2016 v 
bodu 1, odst. 1.5 - Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou 
službou 

 UR16_0464 Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem 
nebytových prostorů v domě č. p. 1383, k. ú. Nové Město, Žitná 35 

 UR16_0470 Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu -"3. ročník 
Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb MČ Praha 1" 

 
13. schůze RMČ Praha 1 dne 26.04.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0483 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v obytném domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_0484 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociální dopadů 
výše nájemného 

 UR16_0485 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR16_0486 Uzavření Smluv o nájmu bytů ze sociální rezervy dle Pravidel pro 
pronájem bytů ze sociální rezervy 

 UR16_0487 Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění 
ostrahy a recepčních služeb v objektu Ve Smečkách 594/26, Praha 1" 

 UR16_0488 Návrh na Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 
MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast 

 UR16_0489 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
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14. schůze RMČ Praha 1 dne 03.05.2016 

RMČ Praha 1 schválila usnesením 

 UR16_0530 Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1 

 UR16_0534 Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 
– dohoda 

 UR16_0535 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu ze sociální rezervy dle Pravidel pro 
pronájem bytů ze sociální rezervy 

 
5. Návrh termínů na 2. pololetí 2016 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP návrh termínů na konání jednání 
VSBBP v 1. pololetí 2016 (19. jednání – 05.09.2016, 20. jednání – 03.10.2016, 21. jednání -  
07.11.2016, 22. jednání – 05.12.2016), a to vždy od 16 hodin v zasedací místnosti 201,  
2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 
 

Usnesení č. 32/16: VSBBP 1. bere na vědomí tyto termíny jednání VSBBP ZMČ P1: 19. 
jednání – 05.09.2016, 20. jednání – 03.10.2016, 21. jednání -  07.11.2016, 22. jednání – 
05.12.2016. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Statistika programu FIXPOINT za období 03,04/2016  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP zprávu o realizaci programu FIXPOINT 
za měsíc březen a duben 2016. Do lokalit Vrchlického a Čelakovského sadů dochází 
pravidelně 1 indigenní terénní pracovník programu Fixpoint 3x do týdne (pondělí, středa, 
pátek). V programu byli pro tuto lokalitu vyčleněni celkem 2 pracovníci, kteří se v docházení 
střídají. Časová dotace jedné služby jsou 3 hodiny (1 hodina cesta, 2 hodiny výběr kontejnerů 
a sběr v jejich širším okolí). O víkendu jsou kontejnery kontrolovány, nikoli však vybírány, 
terénními pracovníky programu No Biohazard.  
Statistika programu v měsíci březnu a dubnu 2016 je následující: 
 

Lokalita Březen  Duben 

Čelakovského sady - kontejner 12 54 

Čelakovského sady - okolí 217 167 

Vrchlického sady - kontejner 92 146 

Vrchlického sady - okolí 98 108 

HLN Bolzanova - kontejner 9 22 

HLN Bolzanova - okolí 71 73 

Kontejnery celkem 113 222 

Nálezy v okolí celkem 386 348 

Praha 1 celkem 499 570 
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Celkem bylo v období březen, duben 2016 ve zmíněných lokalitách Prahy 1 sebráno a 
následně bezpečně zlikvidováno 1069 kusů injekčních stříkaček. Z toho 335 jich bylo 
nalezeno v celkem 3 kontejnerech Fixpoint, 734 jich pak pracovníci posbírali v lokalitách 
Vrchlického a Čelakovského sadů. 
Statistiky vypovídají o pozitivním vývoji v tom smyslu, že v porovnání obou měsíců došlo 
v měsíci dubnu k navýšení počtu injekčních stříkaček v kontejnerech. O to méně jich pak 
pracovníci v širším okolí kontejnerů posbírali. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská informovala, že provoz bezpečnostních kontejnerů na 

odhoz injekčního materiálu byl schválen na zkušební dobu 3 měsíců, ta uplyne na konci 
května. Poté by měl být projekt vyhodnocen a z důvodu spokojenosti s touto službou 
navrhuje prodloužení a realizaci na celý rok. Bude projednáno na nejbližším jednání 
BEKO. 

 PhDr. Trávníček se zajímal o to, proč ve Vrchlického sadech jsou nálezy injekčních 
stříkaček vyšší než v okolí, a v Čelakovského sadech je tomu naopak. Navrhuje sledovat 
statistiku, jestli na to nedá odpověď a případně kontejnery umístit na vhodnější místo.  

 

Usnesení č. 33/16: VSBBP 1. bere na vědomí zprávu o realizaci programu FIXPOINT za 
měsíc březen a duben 2016, 2. konstatuje, že program FIXPOINT je efektivní na území MČ 
Praha 1, 3. doporučuje projednat na nejbližším jednání BEKO návrh na prodloužení 
realizace programu. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Podklady ke Koncepci městské části Praha 1 v oblasti protidrogové problematiky 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila na vědomí členům VSBBP podklady ke Koncepci 
městské části Praha 1 v oblasti protidrogové problematiky. Konkrétně přehled o službách 
v oblasti protidrogové problematiky na MČ Praha 1, plán protidrogové prevence MČ Praha 1 
na rok 2016, akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2016 a 
strategii protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 včetně 
elektronicky zaslaných vyhodnocení škol, kterým byly přiděleny v loňském roce finanční 
prostředky na projekty v rámci specifické primární prevence dětí a mládeže. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská požádala členy VSBBP, aby se seznámili se všemi zaslanými 

podklady za účelem zpracování plánu protidrogové politiky na období 2017-2018.  
 PhDr. Trávníček navrhl, aby věc byla projednána na půdě politické reprezentace, která 

by formou usnesení ZMČ Praha 1 uložila VSBBP zpracování konkrétní podoby plánu 
protidrogové politiky.  

 
8. Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ P1 Jednička 

pro rok 2016 – sociální oblast 
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ předložila členům VSBBP Návrh na přidělení finančních 
prostředků v rámci Dotačního programu MČ P1 Jednička pro rok 2016 – sociální oblast. 
V rozpočtu pro rok 2016 byla Zastupitelstvem MČ Praha 1 schválena v ORJ 0599, položka 
5229, § 4379, zakázka B90599000100 – částka 1.200 000 Kč. Usnesením číslo UR16_0089 ze 
dne 26.01.2016 rozhodla Rada MČ Praha 1 vypsat Dotační program JEDNIČKA PRO ROK 2016 
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– sociální oblast a zároveň jmenovala členy komise pro otevírání obálek  
a hodnotící komise. Uzávěrka podání žádostí o dotaci byla dne 18.03.2015. V termínu a za 
podmínek stanovených ve zmíněném usnesení Rady MČ Praha 1 podalo 41 poskytovatelů 
sociálních služeb celkem 49 žádostí o dotaci. Komise pro otevírání obálek zjistila při formální 
kontrole žádostí, že 2 poskytovatelé sociálních služeb nesplnili podmínky Pravidel pro 
poskytnutí dotace JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast. Z těchto důvodů byly obě 
zmíněné žádosti o dotaci vyřazeny. Přijatých 47 žádostí bylo dne 13.04.2016 posouzeno 
členy hodnotící komise, která doporučila, aby byla rozdělena schválená částka v plné výši. 
Hodnotící komise navrhla podpořit celkem 40 projektů takto:  

 270.000 Kč Osoby se zdravotním postižením 

 230.000 Kč Osoby v terminálním stádiu nemoci 

 200.000 Kč Oběti domácího násilí, osoby duševně nemocné 

 180.000 Kč Děti a mládež ze sociálně slabých nebo problematických rodin 

 175.000 Kč Senioři 

 100.000 Kč Osoby bez přístřeší  

 45.000 Kč Občané v sociálně ekonomické nouzi. 
Hodnotící komise zároveň konstatovala, že vzhledem k nižší částce, která byla pro letošní 
rok schválená v rozpočtu MČ Praha 1 na dotace v sociální oblasti, musela návrh na 
přidělení dotace snížit o cca 20 %, a to i pro projekty, které mají jednoznačně pozitivní 
dopad na rozvoj sociálních služeb Prahy 1. Jsou důležité jak pro komunitní život městské 
části, tak pro řadu jednotlivců, kteří díky nim dosáhnou na jinak nedosažitelné možnosti 
sociální služby.  
Návrhy hodnotící komise byly předloženy dne 13.04.2016 členům KSOC. RMČ Praha 1 
doporučila ZMČ Praha 1 svým usnesením č. UR16_0488 ze dne 26.04.2016 schválit 
rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 – 
sociální oblast ve výši 1.200.000 Kč. 
Bez diskuse. 
 

Usnesení č. 34/16: VSBBP 1. doporučuje ZMČ Praha 1 schválit rozdělení finančních 
prostředků v rámci Dotačního programu MČ P1 Jednička pro rok 2016 – sociální oblast ve 
výši 1.200.000 Kč. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
9. Různé: 

a) Františkánská zahrada – výskyt osob bez přístřeší 
Mgr. Ulm, MPA otevřel na jednání výboru problematiku srocujících se osob bez přístřeší 
ve Františkánské zahradě. Konkrétně vyjádřil nespokojenost s tím, že v parku nefunguje 
žádný správce parku či ochranka, která by usměrňovala, monitorovala a hlídala pohyb 
těchto osob jako je tomu například na Slovanském ostrově. 
Diskuse: 
 Předsedkyně Mgr. Táborská přislíbila, že se podívá na účel a předmět konkrétní 

smlouvy a přesnou specifikaci prací, která zajišťuje údržbu zeleně ve Františkánské 
zahradě a předloží tuto problematiku na nejbližší jednání Komise pro bezpečnost a 
prevenci kriminality. 
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b) Informace o žádosti  
Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor informoval přítomné členy VSBBP, že cca 
před 14 dny jakási osoba (pán se nepředstavil) sdělila na odboru dopravy paní 
Málkové, že bude požadovat parkovací kartu pro obytný automobil za účelem 
vydávání jídla bezdomovcům. Znovu se ale tento člověk neozval. Vzhledem k 
existenci služeb pro bezdomovce, poskytovaných registrovanými organizacemi v 
jejich zařízeních, považuje městská část Praha 1 za nadbytečné vydávat jídlo na ulici. 
Tento jev navíc poškozuje obraz bezdomovců v očích veřejnosti (shlukování, 
nevhodné projevy). Proto se Mgr. Varga, DiS. spojil s MHMP za účelem zjištění 
hygienických pravidel pro vydávání jídla. Mgr. Exner z MHMP přislíbil, že vznese 
oficiální dotaz na krajskou hygienickou stanici a s jejich odpovědí jej seznámí. 

 
 

 
 
 

          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 

  v. r. 

  

      

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


