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Z Á P I S 
 

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

 
dne 22.01.2018 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 17:00 hod. Mgr. Táborská, předsedkyně VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), PhDr. Matěj Trávníček (člen), Mgr. Karel Ulm, 
MPA (odborník) 

 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS., Ing. Renata Banzetová 
 
Hosté: MUDr. Jan Votoček (radní pro oblast financí) 
 
Omluveni: ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1), Mgr. Helena Čelišová, (odborník),  

JUDr. Dana Maršálková (odborník),  
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu 28. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 27. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1 
4. Dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. 

Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 
5. Zpráva o činnosti výboru za 2. pololetí roku 2017 
6. Informace o činnosti sekce primární prevence a Protidrogové komise RHMP za rok 2017 a 

základní témata pro rok 2018 
7. Informace k projektu FIXPOINT  
8. Návrh na odpuštění některých dlužných částek - Dlouhá 44, Praha 1  

 
1. Schválení programu 28. jednání VSBBP 
Pro navržený program 28. jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 27. jednání VSBBP  
K zápisu z 27. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 
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3. Informace o materiálech schválených RMČ Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech schválených 
Radou. 
 
34. schůze RMČ Praha 1 dne 13.11.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_1196 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR17_1197 Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve 
Smečkách 594/26 

 UR17_1198 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 
 

35. schůze RMČ Praha 1 dne 21.11.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_1253 Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2018 

 UR17_1261 Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 
37. schůze RMČ Praha 1 dne 05.12.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR17_1309 Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě 
Ve Smečkách 594/26 
 

27. zasedání ZMČ Praha 1 dne 12.12.2017 
ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  

 UZ18_0520 Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2018 
 

1. schůze RMČ Praha 1 dne 09.01.2017 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  

 UR18_0003 Čerpání z investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních 
služeb 

 UR18_0004 Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

 UR18_0005 Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

 UR18_0006 Dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální 
oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 

 
4. Dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. 

Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP na vědomí materiál k vyhlášení 
dotačního programu MČ Praha 1 pro rok 2018, který má dvě části s názvem: 
A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast 
ORJ 0599 - GRANTY PRO OBLAST SOCIÁLNÍ 
Objem finančních prostředků činí 1.200.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 
jako účelové dotace na realizaci projektů neziskových organizací. 
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B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 
ORJ 0554 – PROTIDROGOVÁ PREVENCE, Dotace v oblasti protidrogové politiky. 
Objem finančních prostředků činí 400.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 
jako účelová dotace na realizaci projektů neziskových organizací.  
Lhůta pro podání žádostí o dotaci dle podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytnutí 
dotace je od 12.02. do 22.02.2018. 
Členové Komise sociální na svém prvním zasedání dne 17. ledna sestaví návrh na složení 
Komise pro otevírání obálek a Dotační komise, který bude poté předložen Radě MČ Praha 1 
ke schválení.  
Zároveň je členům VSBBP navrženo k projednání jmenovat do Dotační komise zástupce za 
VSBBP. 
Diskuse: 

 Členové VSSBP se shodli, že jmenují ThDr. Kateřinu Klasnovou a PhDr. Matěje 
Trávníčka – navržení kandidáti s návrhem souhlasili.  

 

Usnesení č. 54/18: VSBBP 1. bere na vědomí Dotační program MČ Praha 1 s názvem  
A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018,  
2. jmenuje do Dotační komise ThDr. Kateřinu Klasnovou a PhDr. Matěje Trávníčka.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Zpráva o činnosti výboru za 2. pololetí roku 2017 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP na vědomí zprávu o činnosti VSBBP za 
2. pololetí roku 2017, která obsahuje jednotlivé podněty k řešení, informace z jednání  
RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1, zápisy z jednání za 2. pololetí a další zprávy týkající se této 
oblasti, která bude předložena na jednání ZMČ Praha 1 dne 31.01.2017. 
 
6. Informace o činnosti sekce primární prevence a Protidrogové komise RHMP za rok 

2017 a základní témata pro rok 2018 
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP na vědomí informaci o činnosti Sekce 
primární prevence a Protidrogové komise Rady hlavního města Prahy za rok 2017, hlavní cíle 
v oblasti primární prevence v roce 2018 a základní témata činnosti Sekce komunitního 
bezpečí při Protidrogové komisi Rady hlavního města Prahy pro rok 2018.  
 
7. Informace k projektu FIXPOINT  
Mgr. Varga, Dis., protidrogový koordinátor městské části Praha 1 přednesl aktuální 
informace k projektu FIXPOINT, který funguje od roku 2009, kdy byly na území hl. m. Prahy 
ve vytipovaných lokalitách zatížených injekčním užíváním drog nainstalovány speciální 
bezpečnostní kontejnery určené k likvidaci injekčního materiálu. Kontejnery nejprve 
obsluhovali pracovníci terénního programu NO BIOHAZARD, Progressive o.p.s.. V roce 2011 
doznal program FIXPOINT zásadních změn. Rozšířily se služby ochrany veřejného zdraví a 
rozhodující důraz začal být kladen na sociální práci s uživateli návykových látek. Program 
začal zprostředkovávat tréninkové zaměstnávání pro uživatele návykových látek 
kombinované se sociálním kontraktem.  
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ITP navštěvovali v roce 2017 rizikové lokality první městské části pravidelně 2 - 3 x do týdne 
s časovou dotací 5 hodin na jednu službu. Při každé návštěvě proběhla kontrola kontejnerů a 
monitoring rizikových lokalit za účelem sběru pohozeného injekčního materiálu. 
Kontejnery Fixpoint na Praze 1: 
1. Vrchlického sady I. (v blízkosti nádražní haly, směr Bolzanova ulice) 
2. Vrchlického sady II. (u sanitky Sananim) 
3. Čelakovského sady  

 

Nálezy injekčních 
stříkaček 

v jednotlivých 
kontejnerech 

Vrchlického sady I. 
(v blízkosti nádražní 

haly, směr 
Bolzanova ulice) 

Vrchlického sady II. 
(u sanitky Sananim) 

 

Čelakovského sady 
 

Leden 5 42 11 

Únor 21 35 13 

Březen 15 83 11 

Duben 26 76 22 

Květen 46 108 36 

Červen 30 82 16 

Červenec 30 113 42 

Srpen 32 69 30 

Září 33 86 25 

Říjen 41 118 24 

Listopad 26 54 9 

Prosinec 39 58 24 

Celkem 344 924 263 

 
V roce 2017 bylo na území městské části Praha 1 v kontejnerech Fixpoint nalezeno celkem 
1531 kusů injekčních stříkaček. To je o 231 kusů méně než v předešlém roce 2016. Situace na 
Praze 1 je velmi specifická, a to z několika důvodů – jednak je zde veliká koncentrace 
uživatelů drog na poměrně malém území, které je nepřetržitě sledováno policejními 
hlídkami. I naši indigenní terénní pracovníci jsou v těchto místech často legitimováni 
příslušníky České policie a nezřídka se tak děje právě u kontejnerů Fixpoint. Domníváme se, 
že toto je jeden z důvodů, proč někteří uživatelé mají obavy použít kontejner k bezpečné 
likvidaci injekční stříkačky. Vytíženost kontejnerů Fixpoint závisí také na jejich vhodném 
umístění, resp. dostupnosti pro uživatele drog. Z tohoto pohledu se ne vždy na první pokus 
podaří kontejner dobře nainstalovat a dochází tak k revizi jeho umístění a případnému 
přeinstalování. Dva ze stávajících kontejnerů, konkrétně kontejner ve Vrchlického sadech 
směr Bolzanova ulice a kontejner v Čelakovského sadech, jsou nainstalovány v místech 
s vysokou koncentrací veřejnosti. Výhodou je sice dostupnost kontejnerů pro širokou 
veřejnost, naopak nevýhodou to může být pro uživatele, který si aplikuje drogu někde 
v ústraní, „relativně“ daleko od kontejneru, do nějž se již použitá injekční stříkačka 
nedostane. V průběhu roku 2017 jsme na tuto skutečnost opakovaně poukazovali a rádi 
bychom oba dva kontejnery přesunuli do míst, kde přímo dochází k injekční aplikaci. Máme 
za to, že posunutím kontejnerů vyjdeme vstříc potřebám uživatelů a eliminujeme tak 
nepořádek v podobě odhozených injekčních stříkaček na dalších, veřejně dostupných 
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místech. I přes mírný pokles považujeme výsledný počet nálezů v kontejnerech za uspokojivý 
a věříme, že postupem času se kontejnery etablují i zde, v ohnisku otevřené drogové scény. 

  
Monitoring a sběr injekčního materiálu na území MČ Praha 1 
Indigenní terénní pracovníci programu FIXPOINT v roce 2016 monitorovali a sbírali injekční 
materiál především v okolí kontejnerů.  
 

Nálezy injekčních 
stříkaček v okolí 

jednotlivých 
kontejnerů 

Vrchlického sady I. 
(v blízkosti nádražní 

haly, směr 
Bolzanova ulice) 

Vrchlického sady II. 
(u sanitky Sananim) 

 

Čelakovského sady 
 

Leden 49 168 66 

Únor 101 121 141 

Březen 135 323 151 

Duben 209 349 204 

Květen 433 577 366 

Červen 841 906 613 

Červenec 727 790 500 

Srpen 542 677 335 

Září 451 590 203 

Říjen 341 574 235 

Listopad 121 265 176 

Prosinec 144 224 183 

Celkem 4094 5564 3173 

 
V lokalitách Vrchlického a Čelakovského sadů bylo v roce 2017 posbíráno celkem 12831 kusů 
injekčních stříkaček. To je o 8710 kusů více než v roce 2016. Extrémní nárůst je z našeho 
pohledu výsledkem velmi precizní práce našich indigenních terénních pracovníků a také 
navýšením pracovní doby v terénu – zatímco v roce 2016 trávili pracovníci v terénu 2 až 3 
hodiny, v roce 2017, díky navýšeným úvazkům, zde sbírali až 5 hodin. Kromě Muzea a 
Hlavního nádraží docházeli ITP pravidelně do lokality Starého města, konkrétně do Lannovi 
ulice, přilehlého parku a okolí. Zde bylo za celý rok 2017 posbíráno celkem 391 injekčních 
stříkaček. V červnu 2017 jsme podali žádost k instalaci dalšího kontejneru FIXPOINT právě do 
této lokality (Lannova – Lodní Mlýny, místo na travnatém pahorku mezi Ministerstvem 
dopravy a ulicí Holbova). 
Dalšími lokalitami, kam pracovníci programu FIXPOINT v průběhu roku 2017 nepravidelně 
docházeli a sbírali zde injekční stříkačky, byli: Haštalské náměstí, ulice Haštalská, Klimentská, 
Barvířská, Petrské náměstí, ulice Jindřišská, Václavské náměstí, Národní divadlo, ulice 
Karolíny Světlé, park Národního probuzení, most Legií, ulice Za Kotvou, Chotkovy sady. 
Celkem zde pracovníci posbírali 264 kusů injekčních stříkaček. 
V roce 2017 bylo na území městské části Praha 1 v kontejnerech Fixpoint nalezeno celkem 
1531 kusů injekčních stříkaček. V rámci terénního sběru v rizikových lokalitách bylo nalezeno 
a sebráno celkem 13486 kusů injekčních stříkaček. Celkem to představuje 15017 kusů 
bezpečně zlikvidovaných injekčních stříkaček. 
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Celková statistika programu FIXPOINT v roce 2017 
V roce 2017 působil program FIXPOINT na městských částech Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 
V rizikových lokalitách těchto městských částí indigenní terénní pracovníci obsluhovali 
kontejnery Fixpoint, dále prováděli sběr injekčního materiálu v terénu a v neposlední řadě 
monitorovali nové lokality, potenciálně ovlivněné výskytem drogové scény. 
V rizikových lokalitách těchto městských částí fungovalo v roce 2017 celkem 20 kontejnerů 
Fixpoint (z toho tři na Praze 1, tři na Praze 2, čtyři na Praze 3, osm na Praze 5, jeden na Praze 
7, jeden na Praze 8).  
Celkem bylo v kontejnerech Fixpoint v roce 2017 nalezeno 4310 kusů injekčních stříkaček. 
Celkem bylo v terénu v roce 2017 nalezeno a posbíráno 30813 kusů injekčních stříkaček. 
Dohromady to představuje 35123 kusů bezpečně zlikvidovaných injekčních stříkaček.  
 
8. Návrh na odpuštění některých dlužných částek - Dlouhá 44, Praha 1  
Předsedkyně Mgr. Táborská předložila členům VSBBP materiál týkající se návrhu na 
odpuštění některých dlužných částek paní Mileny Abdul Mananová, která byla nájemkyní 
bytové jednotky č. 719/19 o velikosti 1+1, I. kategorie ve 3. nadzemním podlaží domu Dlouhá 
44/719, a to na základě smlouvy o nájmu bytu č. B-05/037 ze dne 17.01.2007 (novace 
dohody o užívání bytu ze dne 02.10.1989). Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. V bytě 
bydlela původně se dvěma dětmi nar. v roce 1986 a 1993. V době výkonu rozhodnutí zde byl 
hlášen už jen syn nar. 1993. Paní Mananová hradila již v minulosti nájemné nepravidelně. 
Dluh na nájemném ve výši 27.192 Kč za období let 1997 až 1999. K úhradě dluhů byla 
vyzývána správcem domu a následně právní zástupkyní MČ P 1. Na základě tohoto byla 
s paní Mananovou sepsána Dohoda o uznání dluhu a dohoda o splátkách ve výši 1.500 Kč 
měsíčně od 10/1999 do 03/2001. Tato dohoda byla podepsána dne 03.09.1999. Dohoda 
nebyla paní Mananovou dodržena, a tak byl dne 10.10.2000 podán k Obvodnímu soudu pro 
Prahu 1 návrh na vydání platebního rozkazu na částku 20.748 Kč. Platební rozkaz spis. zn.: 
39Ro 707/2000 byl vydán dne 20.11.2000 a nabyl právní moci dne 30.12.2000. Dne 
04.01.2001 bylo podepsáno nové Uznání dluhu, dohoda o splátkách, a to na základě výše 
uvedeného platebního rozkazu. Paní Mananová se zavázala splácet částku 24.171,40 Kč (s 
poplatkem z prodlení) od 03/2001 do 08/2002 po 1.400 Kč měsíčně. Tato dohoda též nebyla 
dodržena. Zastupitelstvo MČ P1 dne 20.10.2003 usnesením č. U03_0142 schválilo odpis 
pohledávky ve výši 43.827 Kč za užívání bytu. Jednalo se o dlužné nájemné a náklady řízení 
dle platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.11.2000, spis. zn.: 39Ro 
707/2000 a o dlužné nájemné za období od 01/2002 do 08/2003. Následně bylo s příslušným 
zástupcem starosty projednáno ještě uhrazení poplatků z prodlení, které byla paní 
Mananová též povinna zaplatit na základě platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 
ze dne 20.11.2000, spis. zn.: 39Ro 707/2000, které byly k září 2003 ve výši  
5.290,70 Kč. Po projednání s příslušným zástupcem starosty bylo rozhodnuto poplatek z 
prodlení prominout. Dne 24.09.2012 požádala paní Mananová o splátkový kalendář na dluh 
ve výši 39.198,80 Kč s tím, že s ohledem na její sociální situaci může splácet max. 300 Kč 
měsíčně. Zastupitelstvo MČ P1 dne 14.05.2013 usnesením č. UZ13_0444 schválilo uzavření 
splátkového kalendáře na částku 19.838 Kč ve 40 měsíčních splátkách s tím, že pokud 
nájemce zaplatí řádně a včas svůj dluh ve výši 19.838 Kč dle splátkového kalendáře promíjí 
ve smyslu ustanovení § 574 odst. 1 občanského zákoníku nájemci dluh, odpovídající 
příslušenství ve výši 62.655,28 Kč. Tento splátkový kalendář byl uzavřen dne 25.06.2013. 
Zaplaceno bylo pouze 17 splátek, a tak se stala prvním dnem prodlení (tj. dnem 01.01.2015) 
celá dosud nesplacená část dluhu ve výši 11.406 Kč, odpovídající nezaplaceným úhradám 
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nájemného a služeb za užívání bytu, spolu s celým příslušenstvím pohledávky ve výši 62.655 
Kč, splatná. Dne 11.12.2015 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudek spis. zn. : 41C 
167/2015, kterým paní Mananové uložil povinnost zaplatit částku 74.061 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách po 500 Kč vždy k 25. dni v měsíci počínaje kalendářním měsícem 
následujícím po měsíci, v němž nabude rozsudek právní moci, pod ztrátou výhody splátek až 
do úplného zaplacení dluhu. Rozsudek nabyl právní moci dne 11.02.2016.  
Paní Mananové byla ke dni 25.11.2014 dána výpověď nájmu bytu, a to na základě usnesení 
Rady městské části Praha 1 č. UR14_1615 ze dne 18.11.2014. Výpověď byla dána v souladu s 
ustanovením § 2291 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
pro porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem, neboť paní 
Mananová způsobila závažné škody a obtíže pronajímateli a osobám, které v domě bydlí, 
tím, že nezajistila dezinsekci bytu z důvodu výskytu štěnic v bytě, ačkoli k tomu byla řádně 
vyzvána výzvou k odstranění závadného stavu bytu ze dne 14.10.2014, která byla paní 
Mananové doručena dne 24.10.2014. Z tohoto důvodu také MČ Praha 1 vypověděla nájem 
bytu bez výpovědní doby. Písemná výpověď byla paní Mananové doručena dne 16.01.2015. 
Nájemní vztah založený smlouvou skončil tedy ke dni 16.01.2015.  
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 spis. zn.: 21C 117/2015 ze dne 08.06.2016, který 
nabyl právní moci dne 27.07.2016, byla paní Mananové uložena povinnost vyklidit 
a vyklizenou předat bytovou jednotku, a to do 6 měsíců od právní moci tohoto rozsudku.  
Vzhledem k tomu, že paní Mananová svou povinnost nesplnila, byl dne 05.04.2017 podán 
návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu a dne 18.10.2017 byl byt vyklizen. Všechny 
movité věci byly odvezeny na skládku, neboť v bytě byl potvrzen výskyt štěnic.  
Dne 15.08.2017 byl Obvodním soudem pro Prahu 1 vydán Elektronický platební rozkaz na 
částku 30.853 Kč s příslušenstvím, který byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 
21.09.2017 zrušen. Ve věci bude nařízeno jednání. Jedná se o dluh za užívání bytu v období 
06-12/2014. Dále paní Mananová dluží za období od 01/2015 do 18.10.2017 částku  
91.927 Kč, která byla předána OPR/KAS k podání příslušné žaloby.  
Dopisem ze dne 08.11.2017 byla paní Mananová vyzvána k úhradě nákladů na vyklizení 
bytové jednotky, které jsou ve výši 49.144,40 Kč a zahrnují zámečnické práce a materiál 
spojený s výměnou zámku, náklady na účast znalce a vypracování znaleckého posudku 
a náklady na vyklizení bytu, včetně odvozu věcí na skládku a dále k úhradě nákladů řízení ve 
výši 3.000 Kč dle pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24.04.2017, 
spis. zn.: 34E 10/2017. Paní Mananová požádala o uzavření splátkového kalendáře na dluh ve 
výši 52.144,40 Kč po 300 Kč měsíčně. 
Radě MČ P1 byl předložen dne 11.12.2017 variantní návrh usnesení, ve kterém RMČ P1 
(ne)doporučuje Zastupitelstvu MČ P1 uzavření dohody o splátkách. MUDr. Votoček na tomto 
jednání konstatoval, že v tuto chvíli se jedná o splátkový kalendář za náklady na vyklizení 
bytu. Upozornil, že po předložení podrobných podkladů bude požadovat po Komisi sociální a 
sociálním výboru, aby projednala a navrhla některé částky k odpuštění. Nyní je přeložen 
materiál k projednání členům VSBBP. 
Diskuse: 

 Na jednání byl přizván MUDr. Votoček, radní pro oblast financí, který seznámil 
přítomné členy VSBBP s případem a aktuální situací tohoto případu a odpovídal na 
dotazy přítomných členů. 

 Po rozsáhlé diskusi se přítomní shodli, že doporučují Zastupitelstvu městské části 
Praha 1 odpuštění dluhu za náklady na vyklizení bytové jednotky ve výši 49.144,40 a 
za náklady řízení ve výši 3.000 Kč, celkem k datu 11.12.2017 52.144 Kč.  
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Usnesení č. 55/18: VSBBP 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 1 odpuštění 
dluhu za náklady na vyklizení bytové jednotky ve výši 49.144,40 a za náklady řízení ve výši 
3.000 Kč, celkem 52.144 Kč k datu 11.12.2017. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 3 přítomní členové 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. 


