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Z Á P I S 
 

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

 
dne 05.06.2017 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 801, 7. 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), JUDr. Dana Maršálková (odborník), PhDr. Matěj 
Trávníček (člen), Mgr. Karel Ulm, MPA (odborník), Bc. Helena Čelišová, 
(odborník), p. Špaček a p. Kazbel (zástupci projektu FIXPOINT). 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Omluveni: ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1) 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 25. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 24. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 
4. Návrh termínů jednání na 2. pololetí roku 2017 
5. FIXPOINT - možné umístění dalšího kontejneru + Zpráva organizace Progressiv z projektu 

FIXPOINT za 1. čtvrtletí roku 2017  
6. Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 – odložený bod 
7. Informace o konání Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy 
8. Informace o otevření pohybového centra 
 
1. Schválení programu 25. jednání VSBBP 
Pro navržený program 25. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 24. jednání VSBBP  
K zápisu z 24. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 
 
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou. 
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13. schůze RMČ Praha 1 dne 07.03.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0429 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR17_0430 Uzavření Smlouvy o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR17_0435 Skončení nájmu bytu v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 – 
výpověď 

 UR17_0440 Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem -kuchyně v 
domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1 

 
16. schůze RMČ Praha 1 dne 09.05.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0564 Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23 za rok 2016 

 UR17_0429 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 – řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR17_0429 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR17_0429 Uzavření Smlouvy o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 
18. schůze RMČ Praha 1 dne 22.05.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_0643 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR17_0644 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR17_0645 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR17_0646 Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 
– dohoda 

 UR17_0657 Chystaná opatření v souvislosti se zahájením účinnosti zákona č. 65/2017 
Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v gesci 
veřejného pořádku 

 
23. zasedání ZMČ Praha 1 dne 04.04.2017 
ZMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UZ17_0395 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 
s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast 
 

24. zasedání ZMČ Praha 1 dne 23.05.2017 

 UZ17_0450 Chystaná opatření v souvislosti se zahájením účinnosti zákona č. 65/2017 
Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v gesci 
veřejného pořádku 
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4. Návrh termínů jednání na 2. pololetí roku 2017 
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP předložila členům VSBBP návrh termínů na konání 
jednání VSBBP v 2. pololetí 2017 (26. jednání – 18.09.2017, 27. jednání – 23.10.2017,  
28. jednání -  13.11.2017, 29. jednání – 04.12.2017), a to vždy od 16 hodin v zasedací 
místnosti 201, 2. patro, budovy ÚMČ Praha 1. 
 

Usnesení č. 46/16: VSBBP 1. bere na vědomí tyto termíny jednání VSBBP ZMČ Praha 1:  
26. jednání – 18.09.2017, 27. jednání – 23.10.2017, 28. jednání -  13.11.2017, 29. jednání – 
04.12.2017 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 4 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. FIXPOINT - možné umístění dalšího kontejneru + Zpráva organizace Progressiv z 

projektu FIXPOINT za 1. čtvrtletí roku 2017  
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP předložila členům zprávu organizace Progressiv o.p.s. 
z projektu FIXPOINT za 1. čtvrtletí roku 2017. 
Do lokalit Vrchlického a Čelakovského sadů dochází pravidelně 1 indigenní terénní pracovník 
programu Fixpoint 2x do týdne (úterý, pátek). V měsících lednu a únoru. V měsíci březnu, 
s nástupem teplejšího počasí, zvýšili frekvenci docházení do problematických lokalit na 3x 
týdně (pondělí, středa, pátek). V programu byli pro rizikové lokality městské části Praha 1 
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 leden - březen 2017 je následující: 
 

Měsíc 
Celkem 
kontejnery 

Celkem 
okolí 

Leden 58 283 

Únor 69 363 

Březen 109 609 

Celkem 236 1255 

 
Celkem bylo za období leden až březen 2017 ve zmíněných lokalitách Prahy 1 sebráno a 
následně bezpečně zlikvidováno 1491 kusů injekčních stříkaček. Z toho 236 jich bylo 
nalezeno v celkem 3 kontejnerech Fixpoint, 1255 jich pak pracovníci posbírali v lokalitách 
Vrchlického a Čelakovského sadů. Statistiky nálezů injekčních stříkaček v jednotlivých 
kontejnerech a jejich okolí v 1. čtvrtletí 2017 
 

Lokalita Leden Únor Březen 

Čelakovského sady - 
kontejner 11 13 11 

Čelakovského sady - okolí 66 141 151 

Vrchlického sady - 
kontejner 42 35 83 
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Vrchlického sady - okolí 168 121 323 

HLN Bolzanova - kontejner 5 21 15 

HLN Bolzanova - okolí 49 101 135 

Praha 1 celkem 341 432 718 

 
V měsíci únoru jsme v rámci monitoringu potenciálně rizikových lokalit zavítali do lokality 
nábřeží Ludvíka Svobody směr František. Zde jsme důkladně prohlédli okolí Ministerstva 
dopravy, Lodní mlýny, park Lannova, Nové mlýny, okolí Ministerstva průmyslu a obchodu a 
Haštalské náměstí. Celkem jsme zde posbírali 56 kusů injekčních stříkaček. 
Celkem tedy pracovníci programu Fixpoint za 1. čtvrtletí roku 2017 v lokalitách městské části 
Praha 1 posbírali a odborně zlikvidovali 1547 kusů injekčních stříkaček. 
 
Na březnovém jednání si zároveň členové výboru odsouhlasili usnesení, ve kterém odmítli 
realizaci terénních programů na výměnu injekčního materiálu ve Františkánské zahradě a 
jejím okolí, souhlasili, aby pouze sběr injekčního materiálu i nadále probíhal ve Františkánské 
zahradě a jejím okolí a doporučili pozvat zástupce programu FIXPOINT a debatovat s nimi o 
možném umístění dalšího kontejneru v Lannově ulici za dětským hřištěm. 
V návaznosti na výše uvedené přijali pozvání p. Špaček a pan Kazbel, oba zástupci programu 
FIXPOINT, kteří v rámci diskuse ochotně odpovídali na otázky členů a informovali o aktuální 
situaci využitelnosti kontejnerů a navržených nových míst pro umístění, provoz a sběr 
injekčních stříkaček v dalších lokalitách MČ Praha 1 v období duben až prosinec 2017. 
Zároveň se řešila i personální otázka a s tím související navýšení mzdových nákladů i možný 
přesun stávajícího kontejneru v Bolzanově ulici. Na základě diskuse si členové odsouhlasili 
usnesení viz níže. 
 

Usnesení č. 47/17: VSBBP 1. doporučuje posunutí kontejneru z místa Vrchlického sady – 
směr Bolzanova u chodníku do travnatého svahu, kde dochází k injekční aplikaci. Důvodem 
je předpoklad vyšší využitelnosti kontejneru uživateli návykových látek, 2. Doporučuje 
instalaci nového kontejneru FIXPOINT v parku Lannova – Lodní Mlýny – místo na 
travnatém pahorku mezi Ministerstvem dopravy a ulicí Holbova, 3. Bere na vědomí, že 
v souvislosti s navýšením počtu kontejnerů bude žádoucí navýšit mzdové náklady na 
personální obsazení.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo 5 členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 – odložený bod 
Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP otevřela na březnovém a dubnovém jednání téma 
bytové politiky Prahy 1 a uvedla nutnost, aby se stávající platná Koncepce s nakládání 
s bytovým fondem MČ 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. Koncepce 
z roku 2008 byla všem členům rozeslána elektronicky a každý měl možnost si v předstihu 
připravit své připomínky a náměty.  
Diskuse: 
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 S ohledem na to, že do jednání VSBBP nedošli žádné připomínky a náměty a nebyli 
přítomni všichni členové výboru, bude bod projednán na dalším jednání. 

Bod odložen na zářijové jednání VSBBP. 
 
7. Informace o konání Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy 
Předsedkyně Mgr. Táborská osobně pozvala přítomné členy VSBBP na Veletrh 
poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy, který se uskuteční 8. června 2017 od 12 hodin 
na Střeleckém ostrově. Na veletrhu se představí nejen organizace, jejichž nezisková 
působnost se zaměřuje například na sociálně znevýhodněné děti a mládež, seniory, tělesně a 
mentálně handicapované, nebo osoby ohrožené domácím násilím, ale také organizace a 
občanská sdružení působící na poli volnočasových aktivit nebo vzdělávání. Součástí je bohatý 
kulturní program na pódiu, ale také doprovodný programu na ostrově.  
 
8. Informace o otevření pohybového centra 
Bc. Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb informovala přítomné členy VSBBP, že 
senioři z Prahy 1, ale i další občané, včetně třeba těhotných žen, mohou od využívat novou 
službu – pohybové centrum Tělocvična, které pro ně vybudovaly Městská část Praha 1 a 
Středisko sociálních služeb Praha 1. Pohybové centrum Tělocvična sídlí v Žitné 13 v 
nebytovém prostoru Městské části Praha 1. Zařízení centra tvoří dvě tělocvičny s rotopedy, 
chodítkem, moderní zrcadlovou stěnou i baletní tyčí. Počítá se samozřejmě – na základě 
potřeb a přání seniorů a dalších návštěvníků – s dalším postupným doplňováním vybavení. 
Zájemci se mohou kromě jiného těšit na cvičení na žíněnkách, míčích a židlích, počítá se i s 
pilates, jógou, zdravotním tělesným cvičením, ale také s kurzy sebeobrany.  
 

 
          Mgr. Šárka Táborská 

   předsedkyně výboru 
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 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


