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Z Á P I S 
 

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

 
dne 06.03.2017 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 17:30 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

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

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS.  
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 23. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 21. jednání VSBBP  
3. Schválení zápisu z 22. jednání VSBBP  
4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 
5. Zpráva organizace Progressiv z projektu FIXPOINT za rok 2016 
6. Projednání návrhů a závěrů z představení jednotlivých programů a prohlídky prostor 

organizace Sananim, Žitná 51, Praha 1  
7. Různé: 

a) Fitness studio Kotva - cvičení pro seniory 
b) Koncepce bytové politiky 
 

1. Schválení programu 23. jednání VSBBP 
Pro navržený program 23. jednání hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP, program byl 
přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 21. jednání VSBBP  
K zápisu z 21. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP. 
 
3. Ověření zápisu z 22. jednání VSBBP  
K zápisu z 22. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovalo všech 5 přítomných členů VSBBP. 
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4. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou. 
 
1. schůze RMČ Praha 1 dne 04.01.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0003 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
3. schůze RMČ Praha 1 dne 16.01.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0053 Jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise pro dotační 
program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 – sociální oblast 

 UR17_0054 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

 UR17_0055 Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy 
 
4. schůze RMČ Praha 1 dne 16.01.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0076 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR17_0077 Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé 
sociálněekonomické situace 

 UR17_0078 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 
4. schůze RMČ Praha 1 dne 31.01.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0121 Skončení nájmu bytu v bytovém domě s pečovatelskou službou  
č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13 – dohoda 

 UR17_0136 Pokračování realizace programu FIXPOINT - provoz bezpečnostních 
kontejnerů na odvoz injekčního materiálu - v roce 2017 

 
6. schůze RMČ Praha 1 dne 07.02.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0140 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR17_0141 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 
8. schůze RMČ Praha 1 dne 28.02.2017 

 UR17_0242 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR17_0243 Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního 
programu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast 

 UR17_0244 Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, občany MČ Praha 1, pro rok 2017 



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 

 

 
21. schůze ZMČ Praha 1 dne 17.01.2017 
ZMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UZ17_0352 Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017 

 Vzala na vědomí zprávu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku za 2. pololetí roku 2016 

 
5. Zpráva organizace Progressiv z projektu FIXPOINT za rok 2016 
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP předložila členům zprávu organizace Progressiv o.p.s. 
z projektu FIXPOINT za rok 2016. 
Na začátku března roku 2016 byly na území městské části Praha 1 nainstalovány 3 kontejnery 
FIXPOINT v lokalitách Hlavního nádraží a Muzea. Konkrétně Vrchlického sady I. (v blízkosti 
nádražní haly, směr Bolzanova ulice), Vrchlického sady II. (u sanitky Sananim) a Čelakovského 
sady. Lokality byly vyhodnoceny jako rizikové na základě dlouhodobého monitoringu. Do 
lokalit Vrchlického a Čelakovského sadů docházel 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 střídali. Časová dotace jedné služby byly 3 
hodiny (1 hodina cesta, 2 hodiny výběr kontejnerů a sběr v jejich širším okolí). O víkendu byly 
kontejnery kontrolovány, nikoli však vybírány, terénními pracovníky programu NO 
BIOHAZARD. Kromě Muzea a Hlavního nádraží učinili pracovníci monitoring a sběr v lokalitě 
Nového Města, konkrétně v Lannově ulici a přilehlém parku. Za rok 2016 zde posbírali 
celkem 93 injekčních stříkaček. Aktuálně toto místo shledávají jako rizikové a vhodné 
k instalaci dalšího kontejneru FIXPOINT.  
V roce 2016 na území městské části Prahy 1 bylo v kontejnerech FIXPOINT nalezeno celkem 
1762 kusů injekčních stříkaček. V okolí kontejnerů bylo nalezeno a sebráno celkem 4214 
kusů injekčních stříkaček. Celkem to představuje 5976 kusů bezpečně zlikvidovaných 
injekčních stříkaček. V kontejnerech tak bylo nalezeno 29 % z celkového množství všech 
zlikvidovaných stříkaček, tj. téměř každá třetí stříkačka z celkového nalezeného množství 
skončila v roce 2016 v kontejnerech FIXPOINT. 
Diskuse: 
 Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP informovala přítomné, že Komise pro 

bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu souhlasila, na základě doporučení  VSBBP 
ze dne 7.11.2016, s prodloužením projektu FIXPOINT na rok 2017 a RMČ Praha 1 
schválila pokračování projektu do 31.12.2017 s tím, že projekt bude financován 
z Bezpečnostního fondu. Dále informovala o proběhlé schůzce, týkající se možné 
potřeby navýšení počtu kontejnerů. Za sebe navrhla uvažovat o umístění kontejneru 
do Františkánské zahrady či v Lannově ulici za dětským hřištěm z důvodu častého 
výskytu osob drogově závislých a odhozeného injekčního materiálu. 

 Mgr. Ulm, MPA navrhl umístění dalšího kontejneru v místě Jungmannova náměstí. 
 PhDr. Trávníček shrnul 3 základní činnosti tohoto projektu, kontejner, sběr a výměna. 

Výměnu ve Františkánské zahradě ani v jejím okolí nechceme, umístění dalšího 
kontejneru je předmětem diskuse a sběr by zde probíhat mohl.  

 Mgr. Táborská navrhla, aby zástupci programu FIXPOINT byli pozváni na květnové 
jednání VSBBP s tím, že by se debatovalo o novém možném místě umístění 
kontejneru programu FIXPOINT. 
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 Členové VSBBP se shodli na umístění dalšího kontejneru v Lannově ulici za dětským 
hřištěm.  

 

Usnesení č. 43/17: VSBBP 1. odmítá realizaci terénních programů na výměnu injekčního 
materiálu ve Františkánské zahradě a jejím okolí, 2. souhlasí, aby pouze sběr injekčního 
materiálu i nadále probíhal ve Františkánské zahradě a jejím okolí, 3. doporučuje pozvat 
zástupce programu FIXPOINT a debatovat s nimi o možném umístění dalšího kontejneru v 
Lannově ulici za dětským hřištěm. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo 5 členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Projednání návrhů a závěrů z představení jednotlivých programů a prohlídky prostor 

organizace Sananim, Žitná 51, Praha 1  
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP navázala na únorovou návštěvu organizace  
SANANIM, z. ú., v rámci které byli členům VSBBP představeny jednotlivé programy včetně 
nebytových prostor. Zároveň všem byl předán aktuální článek týkající se dorostového 
detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Právě 
jedním z návrhů, které v rámci návštěvy zazněly, byla možná spolupráce s tímto centrem, 
konkrétně možnost návazné psychoterapeutické péče pro děti mladší 15ti let.  
Diskuse: 
 I přesto, že náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová v rámci článku 

naznačila, že by podpora měla být cílena právě na tyto centra, shodli se členové 
VSBBP, že prostřednictvím předsedkyně Mgr. Táborské bude zaslán paní náměstkyni 
dopis, jehož obsahem bude dotaz, zdali se uvažuje o možnosti návazné 
psychoterapeutické péče pro děti mladší 15ti let, která na území hl. m. Prahy 
neexistuje a mohla být zřízena právě v prostorách organizace Sananim na adrese 
Žitná 51, Praha 1. Současně by byl na příští jednání VSBBP pozván primář tohoto 
centra, MUDr. Marian Koranda, se kterým by se tato debata dále rozvinula. Dopis 
náměstkyni bude odeslán po diskusi a účasti MUDr. Korandy na dubnovém VSBBP. 

 
7. Různé: 
a) Fitness studio Kotva - cvičení pro seniory 
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP se obrátila na ředitelku Střediska sociálních služeb paní 
Čelišovou s dotazem týkající se spokojenosti a využitelnosti nabízeného cvičení ve Fitness 
Kotva ze strany seniorů, a to v návaznosti na přípravy nového pohybového centra v Žitné 
ulici. Záměr na zřízení Pohybového centra schválila Rada městské části usnesením č. 
UR16_1327, ze dne 29.11.2016. Ta sdělila, že poznatky jsou protichůdné – mladé seniorky 
jsou spokojené, starší uvádějí, že v začátcích jim byly nabídnuty i další doplňkové služby jako 
je voda, zapůjčení ručníku apod., nyní se to neděje, a ti nejstarší, co rádi chodili cvičit, tak 
bohužel dané tempo nestíhají a necítí se tam dobře. Co se týká nového pohybového centra, 
bude zaměřeno na všechny věkové kategorie z Prahy 1 a cvičení bude zdarma. Ucelený 
program by měl fungovat od září. Náklady na provoz budou cca mezi 400 – 500 tis. Kč/rok.  
 
b) Koncepce bytové politiky 
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP otevřela téma bytové politiky Prahy 1 a uvedla nutnost, 
aby se stávající platná Koncepce s nakládání s bytovým fondem MČ  
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Praha 1 z roku 2008 a navazující období zaktualizovala, s výhledem na několik let s ohledem 
na potřeby občanů Prahy 1 a samotné MČ Praha 1 (např. v plnění role zajištění bydlení pro 
občany v sociální nouzi, byty pro preferované profese), a rovněž z pohledu ekonomické 
zodpovědnosti MČ Praha 1 v roli řádného hospodáře. 
Diskuse: 
 ThDr. Klasnová s návrhem na aktualizaci Koncepce souhlasila, zejména se zaměřením 

na vytyčení bytového fondu, který by byl použit v závažných případech pro řešení 
bytové situace obyvatel, kteří jsou v domech soukromých majitelů, a tím by se snížilo 
vybydlování MČ Prahy 1.  

 PhDr. Trávníček požádal, aby všem členům byl zaslán přehled volných bytů v majetku 
MČ Praha 1 včetně jejich rozklíčování (konkrétně kolik bytů je v daném domě, adresa, 
v jakém jsou stavu, dispozice, k čemu je určen, jestli je využitý nebo není). 

 Mgr. Táborská uvedla, že detailní rozkličování volných bytů (výměry, adresy apod.) 
nepovažuje za podstatný podklad pro vypracování aktualizované koncepce bytové 
politiky, důležité naopak jsou obecný demografický výhled obyvatel Prahy 1, celkový 
počet volných bytů a domů v majetku MČ Praha 1, investice, které byly do těchto 
domů a bytů vloženy, předpoklad počtu bytů pro preferované profese a bytů 
sociálních s výhledem do budoucna podle potřeb občanů a MČ Praha 1 (další 
vymezení konkrétních bytů pro tyto účely vyplývá z jejich povahy a je úlohou OTMS). 
Dále navrhla, aby se Koncepce z roku 2008 projednala na příštím jednání s tím, že 
bude všem členům rozeslána elektronicky a každý tak bude mít možnost si 
v předstihu připravit své připomínky a náměty. Zároveň bude všem členům zaslána 
informace o počtu bytů, které jsou určeny pro preferované profese vykonávané na 
území 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. 


