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Z Á P I S 
 

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

 
dne 07.11.2016 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti v pasáži úřadu a dále  
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 18:00 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

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

 
Hosté: PhDr. Tomáš Klinecký, Daniel Hodek 
 
Nepřítomni: ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1) 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Ing. Renata Banzetová, Mgr. Ladislav Varga, DiS.,  
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 20. jednání VSBBP  
2. Aktualizace Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech  

2013 – 2020   
3. Ověření zápisu z 19. jednání VSBBP  
4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
5. Návrh termínů na 1. pololetí 2017 
6. Informace o přehledu bytů ze sociální rezervy 
7. Statistika programu FIXPOINT za období květen - říjen 2016. 
8. Žádost o finanční dar – nezisková organizace PRO Gaudia 
9. Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 pro rok 2017 
10. Zahraniční pracovní cesta výborů ZMČ Praha 1  
11. Různé: 

a) Koncepce v oblasti sociální a bytové politiky 
 

1. Schválení programu 20. jednání VSBBP 
Pro navržený program 20. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
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2. Aktualizace Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 
2013 – 2020   

Na říjnovém jednání předsedkyně Mgr. Táborská informovala o přípravách nové koncepce o 
bezdomovectví na hl. m. Praze. Dle této koncepce by měla být zaktualizována mj. i koncepce 
bezdomovectví MČ Praha 1 z roku 2010. V souvislosti s tím byli na dnešní jednání pozváni 
radní hl. m. Prahy pan Hodek a ředitel sociálního odboru PhDr. Tomáš Klinecký, kteří 
přítomné členy seznámili s aktualizací Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví 
v Praze v letech 2013-2020, která by měla být schválena Radou hl. m. Prahy v příštím týdnu. 
Blíže přiblížili úvod do samotné problematiky, legislativy, zdravotní péče, dále představili 
některé návrhy koncepčních aktivit mezi roky 2016-2020 či aktivity vylepšující obraz 
bezdomovectví ve veřejnosti, financování sociálních služeb a s tím související rozložení služeb 
pro osoby bez přístřeší na území Praha 1 – 22. 
Jakmile bude finální znění aktualizace koncepce na hl. m. Praze schválena, bude zaslána 
všem členům VSBBP. 
 
3. Ověření zápisu z 19. jednání VSBBP  
K zápisu z 19. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 
 
4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou. 
 
28. schůze RMČ Praha 1 dne 18.10.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1153 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR16_1154 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 UR16_1155 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR16_1156 Přidělení finančních prostředků z rozpočtu HMP na projekt 
protidrogové prevence 
 

29. schůze RMČ Praha 1 dne 25.10.2016 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR16_1184 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR16_1185 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
5. Návrh termínů na 1. pololetí 2017 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP návrh termínů na konání jednání 
VSBBP v 1. pololetí 2017 (22. jednání – 09.01.2017, 23. jednání – 06.02.2017, 24. jednání -  
06.03.2017, 25. jednání – 03.04.2017, 26. jednání – 15.05.2017 a 27. jednání – 05.06.2017), a 
to vždy od 16 hodin v zasedací místnosti 201, 2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 
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Usnesení č. 39/16: VSBBP 1. bere na vědomí tyto termíny jednání VSBBP ZMČ Praha 1:  
22. jednání – 09.01.2017, 23. jednání – 06.02.2017, 24. jednání -  06.03.2017, 25. jednání – 
03.04.2017, 26. jednání – 15.05.2017 a 27. jednání – 05.06.2017 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Informace o přehledu bytů ze sociální rezervy 
Ing. Banzetová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v návaznosti na požadavek 
ThDr. Klasnové stručně informovala členy výboru o sociálních bytech. Celkový počet bytů ze 
sociální rezervy je 139, volných bytů je 39 + 1 přístřeší. K nastěhování je 24 upravených bytů, 
při čemž 12 bytů je bez omezení, 9 bytů je bez výtahu a 2 jsou bezbariérové. V současné 
době se řeší 3 až 5 žádostí, které se jeví jako aktuální. Co se týká žádostí o byt, tak celkem je 
94 podaných žádostí z čehož je 42 žadatelů, kteří nedoplnili svou žádost o sociální byt a ne 
všichni zbývající žadatelé splňují podmínku sociální potřebnosti. 

 
7. Statistika programu FIXPOINT za období květen - říjen 2016. 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP zprávu o realizaci programu FIXPOINT 
za měsíc květen - říjen 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 měsících květen - říjen 2016 je následující: 
 
Počet injekčních stříkaček nalezených v kontejnerech v jednotlivých měsících 

Kontejnery dohromady   

Květen 181 

Červen 238 

Červenec 159 

Srpen 236 

Září  211 

Říjen 161 

 
Počet injekčních stříkaček nalezených v terénu v jednotlivých měsících 

Nálezy v okolí 
kontejnerů   

Květen 317 

Červen 482 

Červenec 503 

Srpen 349 

září  428 

Říjen 318 
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Počet injekčních stříkaček nalezených v kontejnerech a v terénu v jednotlivých měsících 

Měsíc Kontejnery Okolí 

Květen 181 317 

Červen 238 482 

Červenec 159 503 

Srpen 236 349 

Září 211 428 

Říjen 161 318 

 
Počet injekčních stříkaček nalezených v jednotlivých kontejnerech 

Lokalita květen červen červenec srpen září říjen 

Čelakovského sady - kontejner 68 46 44 42 65 50 

Vrchlického sady - kontejner 96 139 78 137 98 79 

HLN Bolzanova – kontejner 17 53 37 57 48 32 

 
Celkem bylo v prvních osmi měsících realizace programu Fixpoint ve zmíněných lokalitách 
Prahy 1 sebráno a následně bezpečně zlikvidováno 4652 kusů injekčních stříkaček. Z toho 
1521 jich bylo nalezeno v celkem 3 kontejnerech Fixpoint, 3131 jich pak pracovníci posbírali 
v lokalitách Vrchlického a Čelakovského sadů. 
Diskuse: 
 Přítomní členové se shodli, že tento projekt plní svůj účel a má smysl. 
 

Usnesení č. 40/16: VSBBP 1. doporučuje Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality 
RMČ Praha 1 schválit prodloužení realizace projektu FIXPOINT na rok 2017 a financovat jej 
z Bezpečnostního fondu.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Žádost o finanční dar – nezisková organizace PRO Gaudia 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP žádost o finanční dar neziskové 
organizace PRO Gaudia, který obdržel předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1 Mgr. Martin 
Skála. Žádostí se zabýval Finanční výbor na svém jednání dne 03.10.2016, kterou svým 
usnesením doporučil postoupit k projednání VSBBP.    
Diskuse: 
 Přítomní členové se shodli, že žádost bude postoupena a řešena v Komisi sociální, která 

je poradní orgán Rady MČ Praha 1, neboť do její kompetence spadá mimo jiné řešení a 
posuzování žádostí o finanční dary. Paní Linhartová z neziskové organizace bude o 
tomto postupu informována emailem. 

 
9. Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 pro rok 2017 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP na vědomí rozpočet Sociálního fondu 
MČ Praha 1 pro rok 2017. Celkové příjmy, tj. zůstatek  včetně úroku k 1.1.2017 je  
2.604.500 Kč. Výdaje jsou plánovány ve výši 1.060.000 Kč, do kterých jsou zahrnuty 
příležitostná čerpání vždy po schválení v RMČ Praha 1, příspěvek na vánoční balíčky dětem 
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z MČ Praha 1, které jsou umístěny v dětských domovech a seniorům a zdravotně postiženým 
na dárkové poukázky. 

 
10. Zahraniční pracovní cesta výborů ZMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská navázala na říjnové jednání VSBBP, kdy předložila návrh na 
možnost společného vycestování všech třech výborů ZMČ Praha 1 na zahraniční služební 
cestu v roce 2017. Členové Kontrolního výboru se na svých jednáních dne 13.04.2016 a 
11.05.2016 shodli uskutečnit zahraniční služební cestu do města Kodaň. Pan Burgr oslovil 
předsedu Finančního výboru Mgr. Skálu o možném společném vycestování obou výborů, a to 
s ohledem na ušetření finančních prostředků. Finanční výbor (FV) se touto možností zabýval 
na svém mimořádném jednání dne 2.5.2016 s tím, že navrhl město Stockholm.  
Diskuse: 
 Členové VSBBP prodiskutovali návrh společného vycestování všech třech výborů ZMČ  

Praha 1 na zahraniční služební cestu a shodli se, že největším přínosem bude návštěva 
navrženého Stockholmu, kde se může VSBBP inspirovat sociálním bydlením všech 
cílových skupin, protidrogovou oblastí, bezdomovectvím a sociální a městskou politikou 
jako takovou. 

 

Usnesení č. 41/16: VSBBP 1. Souhlasí s návrhem společného vycestování všech třech 
výborů ZMČ Praha 1 na zahraniční služební cestu do města Stockholm v roce 2017. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP a 1 se zdržel hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

 
11. Různé:  
a) Plán protidrogové prevence MČ Praha 1 pro rok 2017 
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor předložil členům na vědomí VSBBP plán 
protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2017 a seznámil je s prioritami zásad směřování 
protidrogové politiky 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. 


