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Z Á P I S 
 

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

 
dne 23.10.2017 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 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), ThDr. Kateřina Klasnová (člen 
ZMČ P1), Bc. Helena Čelišová, (odborník),  

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS., Ing. Renata Banzetová, 
vedoucí OSZ 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 26. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 25. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 
4. Zpráva organizace Progressiv o projektu FIXPOINT za 1. pololetí roku 2017 + návrh plánu 

2018 
5. 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018 (0514 – Sociální oblast, ORJ 0554 – 

Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Dotace pro oblast sociální a ORJ 0816 – Pohřebnictví) 
6. Plán protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2018 
7. Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 
8. Různé: 

a) Stanoviště Mobilní sociální služby P1 
 
1. Schválení programu 26. jednání VSBBP 
Pro navržený program 26. jednání hlasovali 4 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 25. jednání VSBBP  
K zápisu z 25. 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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20. schůze RMČ Praha 1 dne 06.06.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_0665 Přidělení finančních prostředků v rámci Specifické primární prevence 

• UR17_0666 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

• UR17_0667 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

• UR17_0668 Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 
22. schůze RMČ Praha 1 dne 19.06.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_0744 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

• UR17_0745 Prodloužení a uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem 
bytů ze sociální rezervy 

• UR17_0746 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 
23. schůze RMČ Praha 1 dne 29.06.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_0764 Uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou 

• UR17_0765 Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 pro Dětské a 
dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského 

• UR17_0766 Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 pro Sananim, z.ú. 
 
24. schůze RMČ Praha 1 dne 18.07.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_0812 Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy – dohoda 
 
25. schůze RMČ Praha 1 dne 15.08.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_0894 Uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům v domě č. p. 2125, k. 
ú. Nové Město, Samcova 3 

 
26. schůze RMČ Praha 1 dne 04.09.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_1007 Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě  
Ve Smečkách 594/26 

• UR17_1008 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 
27. schůze RMČ Praha 1 dne 11.09.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_1007 Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 
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• UR17_1008 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
28. schůze RMČ Praha 1 dne 19.09.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_1016 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

• UR17_1017 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 

• UR17_1018 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 
29. schůze RMČ Praha 1 dne 03.10.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

• UR17_1070 Uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům v domě č. p. 158 k. ú. 
Nové Město, Opatovická 20 a č. p. 295, k. ú. Malá Strana, Prokopská 6 

 
4. Zpráva organizace Progressiv o projektu FIXPOINT za 1. pololetí roku 2017 + návrh 

plánu 2018 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům zprávu organizace Progressiv o.p.s. z projektu 
FIXPOINT za 1. pololetí 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 - červen 2017 je následující: 

 

Měsíc Celkem kontejnery Celkem okolí 

Leden 58 283 

Únor 69 363 

Březen 109 609 

Duben 124 762 

Květen 190 1376 

Červen 128 2360 

Celkem 678 5753 

 
Celkem bylo za období leden až červen 2017 ve zmíněných lokalitách Prahy 1 sebráno a 
následně bezpečně zlikvidováno 6431 kusů injekčních stříkaček. Z toho 678 jich bylo 
nalezeno v celkem 3 kontejnerech Fixpoint, 5753 jich pak pracovníci posbírali v lokalitách 
Vrchlického a Čelakovského sadů.  
V porovnání s 1. čtvrtletím roku 2017 došlo k nárůstu počtu nalezených stříkaček 
v kontejnerech Fixpoint. K výraznému navýšení došlo pak zejména v počtu nalezených 
stříkaček v přilehlých lokalitách Vrchlického a Čelakovského sadů. Tento trend je typický 
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zejména v letních měsících, kdy charakter počasí je příznivý jednak k aplikaci ve veřejném 
prostoru, tak ke kumulaci uživatelů na otevřené drogové scéně. Proto shledáváme intenzitu 
docházení do problematických lokalit za užitečnou a rádi bychom ji zachovali i v dalších 
měsících. 

 

Lokalita Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Čelakovského sady - kontejner 11 13 11 22 36 16 

Čelakovského sady - okolí 66 141 151 204 366 613 

Vrchlického sady - kontejner 42 35 83 76 108 82 

Vrchlického sady - okolí 168 121 323 349 577 906 

HLN Bolzanova - kontejner 5 21 15 26 46 30 

HLN Bolzanova - okolí 49 101 135 209 433 841 

Praha 1 celkem 341 432 718 886 1566 2488 
 

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 na červnové jednání VSBBP 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, kdy VSBBP doporučil 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, dále 
doporučil instalaci nového kontejneru FIXPOINT v parku Lannova – Lodní Mlýny – místo na 
travnatém pahorku mezi Ministerstvem dopravy a ulicí Holbova a vzal na vědomí, že 
v souvislosti s navýšením počtu kontejnerů bude žádoucí navýšit mzdové náklady na 
personální obsazení.  
V souvislosti s financováním programu Fixpoint a dalších podrobností proběhla schůzka a 
několik místních šetření se zástupci programu FIXPOINT, paní předsedkyně Mgr. Táborské a 
protidrogového koordinátora Mgr. Vargy, DiS. V návaznosti na výše uvedené byla nyní 
členům VSBBP předložena nabídka programu FIXPOINT na rok 2018. Obsahem nabídky je 
provoz 4 až 5ti kontejnerů Fixpoint na území MČ Praha 1 a sběr injekčních stříkaček v dalších 
lokalitách MČ Praha 1 v roce 2018 (v období 12ti měsíců). Tato nabídka zobrazuje navýšení 
ceny oproti předchozí nabídce. Důvody pro navýšení jsou následující: Zvýšení počtu 
kontejnerů FIXPOINT ze 3 na 4 až 5 (toto vede ke zvýšení nákladů na provoz, udržování a 
personální náklady) a trend navyšování nálezů injekčního materiálu, jak v kontejnerech, tak 
v okolí kontejnerů a v dalších rizikových lokalitách (v průběhu roku zaznamenali nárůst 
nálezů až o 500 % oproti začátku roku, který vede ke zvýšení nákladů na materiální 
zabezpečení, likvidaci infekčního materiálu, personální náklady). Součástí realizace je sběr a 
předání ke konečné likvidaci všech nalezených injekčních stříkaček, vypracování pravidelných 
zpráv, další výstupy na základě koordinace s ÚMČ Praha 1. 
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Usnesení č. 48/17: VSBBP 1. Doporučuje pokračovat v realizaci projektu FIXPOINT na rok 
2018 a financovat jej z Bezpečnostního fondu, 2. Doporučuje instalaci nového kontejneru 
FIXPOINT v parku Lannova – Lodní Mlýny – místo na travnatém pahorku mezi 
Ministerstvem dopravy a ulicí Holbova. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo 5 členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018 (0514 – Sociální oblast, ORJ 0554 – 

Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Dotace pro oblast sociální a ORJ 0816 – 
Pohřebnictví) 

Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP 0514 – Sociální oblast, ORJ 0554 – 
Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Dotace pro oblast sociální a ORJ 0816 – Pohřebnictví na 
rok 2018.  
Ing. Banzetová, vedoucí OSZ seznámila přítomné s předloženým návrhem rozpočtu a 
jednotlivými kapitolami. 
Diskuse: 
� Mgr. Varga, DiS., požádal o navýšení finančních prostředků na terénní programy 

spojené s protidrogovou problematikou ve výši 70 tis. Kč.   
 

Usnesení č. 49/17: VSBBP 1. Bere na vědomí 1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018 
(0514 – Sociální oblast, ORJ 0554 – Protidrogová prevence, ORJ 0599 – Dotace pro oblast 
sociální a ORJ 0816 – Pohřebnictví, 2. Doporučuje ZMČ Praha 1 schválit 1. návrh rozpočtu 
dle bodu 1 tohoto usnesení, 3. Doporučuje Mgr. Vargovi, protidrogovému koordinátorovi, 
aby požádal MHMP o dotaci na terénní programy spojené s protidrogovou problematikou 
ve výši 70 tis. Kč.   
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo 5 členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Plán protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2018 
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor předložil členům na vědomí VSBBP plán 
protidrogové prevence MČ Praha 1 na rok 2018 a seznámil je s prioritami zásad směřování 
protidrogové politiky MČ Praha 1.  
V rámci diskuse se členové VSBBP shodli na rozšíření nejvíce navštěvovaných lokalit osobami 
užívajícími návykové látky o park Lannova a Ovocný trh u vstupu do Carollina.  
 

Usnesení č. 50/17: VSBBP 1. Souhlasí s doplněným plánem protidrogové prevence MČ 
Praha 1 na rok 2018. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo 5 členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
7. Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 
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 



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 
 

6 

 

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.  
S ohledem na to, že do jednání VSBBP nedošli žádné připomínky a náměty a nebyli přítomni 
všichni členové výboru, byl bod odložen na dnešní jednání. 
Diskuse: 
� ThDr. Klasnová požádala o dodání aktuálních informací o počtu bytových jednotek 

jednotlivých profesí. Předsedkyně Mgr. Táborská přislíbila dodání zmíněných informací 
včetně dodání aktuálního stavu volných bytových jednotek.  

� Ing. Banzetová konstatovala, že úprava koncepce by měla být zahájena až ve chvíli, kdy 
vzejde v platnost zákon o sociálním bydlení.  

� PhDr. Trávníček uvedl, že aby mohla mít koncepce nějaký reálný základ, měla by být 
známa kvóta obsazenosti, ale nemyslí si, že by nyní, rok před komunálními volbami, 
měla tato koncepce vzniknout. Spíše je to otázka pro nové volební období a nové vedení 
MČ Praha 1. 

 
8. Různé: 
a) Stanoviště Mobilní sociální služby P1 
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor předložil členům VSBBP informaci o žádosti 
vedoucí terénních programů organizace Naděje týkající se zrušení stanoviště Mobilní sociální 
služby P1, a to v oblasti Alšova nábřeží (u Rudolfina). Důvodem je nemožnost parkování v 
této oblasti - modré zóny jsou obsazené a automobil neustále musí parkovat na zákazu 
zastavení, resp. stání - během posledního měsíce byli pokaždé strážníky Městské policie 
upozorněni, že toto není možné, a ze strany městské policie nelze tolerovat.  
 

Usnesení č. 51/17: VSBBP 1. Bere na vědomí, že projekt v lokalitě Alšovo nábřeží z 
uvedeného důvodu nelze poskytovat, nicméně doporučuje najít náhradní lokalitu z důvodu 
zachování projektu (nejen časového).  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovalo 5 členů VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
 

          Mgr. Šárka Táborská 
   předsedkyně výboru 

                  v. r. 
 
 

 
 
 

 
      
� Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


