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Z Á P I S 
 

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

 
dne 22.06.2015 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. Chládková Táborská, 

předsedkyně VSBBP  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 17:15 hod. Mgr. Chládková Táborská, předsedkyně 

VSBBP  

Přítomni: Mgr. Šárka Chládková Táborská (předseda), JUDr. Dana Maršálková (odborník), 
Mgr. Karel Ulm, MPA (odborník) 

 
Omluveni: Martina Bauerová (místopředseda), 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 7. jednání VSBBP  
2. Schválení zápisu z 6. jednání VSBBP  
3. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1 
4. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP 
5. Vývoj situace dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského 
6. Prohloubení systémové spolupráce hl. m. Prahy s jednotlivými městskými částmi 

v oblasti sociální politiky – žádost o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci společných 
projektů u vybraných sociálních oblastí 

7. Nabídka instalace bezpečnostních kontejnerů FIXPOINT na odhoz injekčního materiálu  
 

1. Schválení programu 7. jednání VSBBP 
Pro navržený program 6. jednání hlasovali 3 přítomní členové VSBBP, program byl přijat. 
 
2. Ověření zápisu z 6. jednání VSBBP  
K zápisu z 6. jednání VSBBP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni 3 přítomní členové VSBBP. 
 
3. Informace o materiálech schválených ZMČ Praha 1 a RMČ Praha 1  
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Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o materiálech 
schválených Radou MČ Praha 1: 
6. zasedání ZMČ Praha 1 dne 26.05.2015 

ZMČ Praha 1 schválilo usnesením  
 

• č. UZ15_0119 stanovisko Městské části Praha 1 k projektu: Dětské a dorostové 
detoxikační centrum (DaDDC), Vlašská 36, Praha 1 

 
18. schůze RMČ Praha 1 dne 19.05.2015 

RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0649 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních 
dopadů výše nájemného 

• č. UR15_0650 prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

• UR15_0651 uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v objektu Ve Smečkách 594/26 
(tzv. ubytovna MČ Praha 1) 
 

19. schůze RMČ Praha 1 dne 25.05.2015 
 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0685 oprava usnesení číslo UR15_0581 ze dne 5. 5. 2015 ve věci: Uzavření 
splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 
 

20. schůze RMČ Praha 1 dne 02.06.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0710 uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

• UR15_0711 opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů 
výše nájemného 

• UR15_0712 skončení užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 – dohoda 

• UR15_0713 návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 
 
21. schůze RMČ Praha 1 dne 09.06.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0737 výběr dodavatele služby pro MČ Praha 1 - "Zajišťování práce pro osoby 
bez přístřeší" 

• č. UR15_0738 prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze 
sociální rezervy 

• UR15_0739 prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 
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22. schůze RMČ Praha 1 dne 16.06.2015 
RMČ Praha 1 schválila usnesením  
 

• č. UR15_0761 skončení užívání obytné místnosti na "ubytovně" MČ Praha 1 – dohoda 

• č. UR15_0762 návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu 

• č. UR15_0763 přidělení finančních prostředků na projekty protidrogové prevence a 
bezdomovectví 

• č. UR15_0772 žádost o uzavření dohody o splátkách - bytová jednotka č. 719/19 v 
domě č. p. 719 v k. ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1 

• č. UR15_0773 uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 715, k. ú. Staré Město, Dlouhá 38 

• č. UR15_0774 uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 275, k. ú. Staré Město, 
Náprstkova 4 a bytové jednotky v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5 
 

4. Informace o průběžném řešení podnětů z jednání VSBBP  
Předsedkyně Mgr. Chládková Táborská předložila členům VSBBP informaci o průběžném 
řešení jednotlivých podnětů a úkolů VSBBP. 
Diskuse: 
� Mgr. Ulm informoval přítomné členy VSBBP, že na Uhelném trhu budou na dobu 

prázdnin odstraněny lavičky – dojde k jejich repasi – mohlo by tím dojít k přesunu lidí 
bez domova, kteří se v místě pravidelně zdržují. Situaci bude pan Mgr. Ulm sledovat a 

podá podrobnější zprávu v září.  
Dále informoval, že dvě lavičky budou rovněž odstraněny před budovou Masarykova 
nádraží a na adrese Michalská 12, kde se rovněž zdržují lidé bez přístřeší či narkomani.  

 
5. Vývoj situace dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského 
V návaznosti na podnět JUDr. Maršálkové, která v rámci místního šetření dětského a 
dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
informovala přítomné členy VSBBP, že centrum se potýká s nedostatečnými financemi na 
provoz centra ze strany MHMP, zahájila předsedkyně Mgr. Chládková Táborská několik 
důležitých a zásadních kroků a opatření, se kterými seznámila přítomné členy VSBBP. 
Dne 20. května paní předsedkyně Mgr. Chládková Táborská navštívila dětské a dorostové 
detoxikační centrum, kterým jí provedl MUDr. Koranda, primář centra a zároveň odpovídal 
na její dotazy.  
Na základě zjištěných skutečností, Závěrečné zprávy o realizaci projektu protidrogové politiky 
rok 2014, dostupných publikací a mediálních výstupů, které pojednávají o Dětském a 
dorostovém detoxikačním centru, byl Zastupitelstvu MČ Praha 1 předložen a následně 
schválen usnesením č. UZ15_0119 materiál „Stanovisko Městské části Praha 1 k projektu: 
Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC), Vlašská 36, Praha 1“, kterým ZMČ Praha 1 
vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu a zprávu z místního šetření Dětského a 
dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36, Praha 1 a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky rok 2014. 
Dále ZMČ Praha 1 konstatuje, že Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice 
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Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je jedinečným projektem na území České 
republiky, které poskytuje akutní pomoc a komplexní léčbu dětem a mládeži do 15 let 
závislých na návykových látkách a má nenahraditelné postavení v rámci protidrogové politiky 
hl. m. Prahy a Městské části Praha 1, souhlasí se zachováním a podporou Dětského a 
dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36, Praha 1 a uložilo RMČ Praha 1 zaslat toto usnesení Zastupitelstvu hlavního města 
Prahy. 
Dne 28. května bylo výše uvedené usnesení předloženo na jednání Zastupitelstva  
hl. m. Prahy všem zastupitelům.  
V návaznosti na schválený materiál v zastupitelstvu byla dne 8. června mezi novináře 
rozeslána tisková zpráva. Články na toto téma vyšly v těchto médiích: Pražský deník, Pražský 
patriot, naseprahacentrum.cz, novinky.cz, idnes.cz, Mladá fronta Dnes. 
Dne 15. června se paní předsedkyně měla na toto téma sejít s radním Ing. Lackem, ze 
zdravotních důvodů byla schůzka odložena na 29. června. 
Dne 17. června byla za účasti ředitele nemocnice Ing. Petra Staňka, předsedkyně  
Mgr. Chládkové Táborské a primáře centra MUDr. Mariana Korandy natočena reportáž o 
Dětském a dorostovém detoxikačním centru. 
 
6. Prohloubení systémové spolupráce hl. m. Prahy s jednotlivými městskými částmi 

v oblasti sociální politiky – žádost o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci 
společných projektů u vybraných sociálních oblastí 

Dne 2. června 2015 zaslala Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro sociální 
politiku a školství, dopis starostům městských částí hl. m. Prahy, ve kterém je informuje o 
možnosti podat žádost o neinvestiční účelovou dotaci na podporu projektů, a to u těchto 
vybraných sociálních oblastí: 
a) Podpora projektů v procesech plánování sociálních služeb  

Jde o cílenou podporu městských částí, které zpracovávají (nebo budou zpracovávat) 
plán sociálních služeb na MČ – procesů zjišťování potřeb, tvorba analýz, činnost 
pracovních skupin a tvorba plánu. Takový projekt může HMP dotovat částkou ve výši 
max. 50.000 Kč.  
Důležitou součástí plánování sociálních služeb je kontakt s poskytovateli těchto služeb, 
seznámení se s jejich potřebami, kapacitou, klientelou i problematikou poskytovaných 
činností. Z tohoto důvodu realizuje MČ Praha 1 již druhý ročník akce „Veletrh sociálních 
služeb Praha 1“, kterého se 18. 6. 2015 zúčastní 30 organizací, působících na území MČ 
Praha1. Akce nabízí rovněž možnost osobního kontaktu mezi poskytovateli sociálních 
služeb i s veřejností.  Hlavním cílem akce však není jen prezentace činnosti neziskových 
organizací, působících na poli sociální péče pro občany Prahy 1, ale také prezentace 
dalších sdružení a neziskových organizací, které působí na území Prahy 1 v oblasti 
volnočasových aktivit, či rozvoje občanské společnosti.  
Dle sdělení Mgr. Radka Schindlera z Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
MHMP, který je kontaktní osobou pro řešení problematiky spojené s podáním dotace, 
lze do nákladů účelové dotace zahrnout akce/činnosti konané v průběhu celého r. 2015. 
Lze z ní proto podpořit akce již probíhající, tedy i „Veletrh sociálních služeb Praha 1“, 
který proběhne 18.06.2015. Doporučujeme proto podat žádost o účelovou neinvestiční 
dotaci na výše uvedený projekt i v letošním roce.  
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Dle podmínek pro přidělení dotace je povinná finanční spoluúčast městských částí ve 
výši 15% z celkové částky projektů. Na realizaci Veletrhu sociálních služeb Praha 1 je 
částka stanovena odsouhlaseným rozpočtem, a činí 347.649 Kč bez DPH. Podpora ze 
strany HMP činí max. 50.000 Kč. Spoluúčast MČ Praha 1 tedy v případě přidělení dotace 
dosáhne výše 86%.  Ze strany MČ Praha 1 jsou proto splněny všechny podmínky, 
potřebné pro přidělení dotace.   

b) Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 
Zde se jedná o podporu městských částí, realizujících preventivní projekty v oblasti 
bezdomovectví. Tyto projekty může HMP dotovat částkou ve výši max. 200.000 Kč.  
MČ Praha 1 realizuje na svém území od r. 2008 dva projekty, týkající se řešení 
problematiky bezdomovectví – „Mobilní jednotka pro poskytování služeb osobám bez 
přístřeší“ a „Nabídka práce pro osoby bez přístřeší“. Oba projekty byly na základě naší 
žádosti finančně podpořeny hlavním městem Praha již v minulém roce. Doporučujeme 
proto podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci na výše uvedené projekty i v letošním 
roce.  
Dle podmínek pro přidělení dotace je povinná finanční spoluúčast městských částí ve 
výši 15% z celkové částky projektů. V rozpočtu MČ Praha 1 je pro rok 2015 na tyto 
projekty vyčleněna částka 1.050.000 Kč. Podpora ze strany HMP činí max. 200.000 Kč. 
Spoluúčast MČ Praha 1 tedy v případě přidělení dotace dosáhne výše 81%.  Ze strany MČ 
Praha 1 jsou proto splněny všechny podmínky, potřebné pro přidělení dotace.   

c) Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti  
Jedná se o podporu městských částí, které realizují nebo budou realizovat mapu 
přístupnosti a bezbariérovosti na svém území (veřejné instituce, veřejné prostranství 
atd.). Mapování objektů a prostranství musí probíhat podle doporučené „Metodiky 
kategorizace přístupnosti objektů“, schválené MMR ČR. 
Podpora hl. m. Prahy u podaného projektu je stanovena ve výši max. 50 000 Kč. Povinná 
spoluúčast městské části je stanovena ve výši min. ve výši 15% z celkové částky projektu. 
Nabízená dotace hl. m. Prahy bude využita na mapování veřejných prostranství, jakými 
jsou parky a zahrady na území Městské části Praha 1. Získaná data budou využita  pro 
společný projekt - mapu přístupnosti a bezbariérovosti města Prahy. Zároveň budou 
data využita pro elektronickou verzi atlasu přístupnosti objektů na území Městské části 
Praha 1. Atlas bude tímto rozšířen o novou sekci/záložku PARKY A ZAHRADY. Dále 
mohou být data publikována v samostatném knižním vydání „Atlas přístupnosti objektů 
na území Městské části Praha 1 - parky a zahrady“.  
Veřejná zakázka malého rozsahu na mapování vybraných parků a zahrad bude zadána 
společnosti Pražské organizace vozíčkářů, o.s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, 
IČ:00676098. Nabídku na mapování  vybraných veřejných prostranství  dle seznamu 
Parky a zahrady na území MČ Praha 1 podala tato společnost za cenu 49 000,- Kč bez 
DPH, tj. za cenu 59 290,- Kč včetně 21% DPH, viz. Příloha č. 3 - Cenová nabídka. Jedná se 
o cenu za mapování parků a zahrad dle seznamu vybraných veřejných prostranství - 
Parky a zahrady na území MČ Praha 1. 
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. mapovala v průběhu let 2012-2014 i ostatní objekty 
současného atlasu Městské části Praha 1 a splňuje požadavky dotačního programu hl. m. 
Prahy. Objekty mapuje podle doporučené „Metodiky kategorizace přístupnosti objektů“ 
schválené MMR ČR. Mapování bude provádět speciálně vyškolený tým pracovníků 
Pražské organizace vozíčkářů, o.s. 
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Tiskové práce pro samostatné knižní vydání „Atlasu přístupnosti objektů na území 
Městské části Praha 1 - parky a zahrady“ budou sjednány samostatnou smlouvou o dílo 
Oddělením hospodářské správy. 
Všechny výše uvedené materiály budou přeloženy RMČ Praha 1 ke schválení dne  
23. června 2015. Po jejím schválení musí být žádosti do 30.06.2015 zaslány panem 
starostou na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

 
7. Nabídka instalace bezpečnostních kontejnerů FIXPOINT na odhoz injekčního materiálu  
Na Městskou část Praha 1 se obrátila obecně prospěšná společnost PROGRESSIVE s nabídkou 
fungování programu FIXPOINT - pracovní resocializace uživatelů návykových látek. V rámci 
projektu FIXPOINT jsou v rizikových lokalitách hl. m. Prahy instalovány speciální bezpečnostní 
kontejnery určené k likvidaci infikovaného injekčního materiálu používaného k 
intravenóznímu užívání drog. Kontejnery slouží také k odhozu přidruženého materiálu 
spojeného s injekční aplikací. 
Diskuse: 
� Paní předsedkyně Mgr. Chládková Táborská požádala přítomné členy VSBBP, aby 

rozhodli hlasováním o účasti přizvaného zástupce společnosti PROGRESSIVE Mgr. Jana 
Špačka – pro tento návrh hlasovali všichni členové výboru – schváleno.  

� Mgr. Jan Špaček, seznámil přítomné s projektem týkající se bezpečné likvidace 
injekčního náčiní, kalkulací výroby a instalací kontejnerů, odprezentoval dosavadní 
pozitivní zkušenosti, v neposlední řadě také představil samotný kontejner a reagoval na 
vznesené dotazy během jednání.  

 

Usnesení č. 17/15: VSBBP 1. bere na vědomí nabídku instalace bezpečnostních kontejnerů 
FIXPOINT na odhoz injekčního materiálu 2. žádá o doplnění následujících informací: zda-li 
lze kontejnery pronajmout na zkušební období 3 měsíců, včetně kalkulace instalace a 
obsluhy/3měsíce, podrobnou kalkulaci včetně mzdových nákladů na instalaci kontejneru, 
včetně kalkulace mzdových nákladů za obsluhu/rok, statistiku počtu injekčního materiálu 
v jednotlivých kontejnerech v roce 2014 na území hl. m. Prahy, informace a statistiku 
využitelnosti z jiných městských částí, ve kterých jsou kontejnery nainstalovány, vytipování 
rizikových lokalit na území Prahy 1, na kterých by měl být kontejner instalován. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali 3 přítomní členové VSBBP. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
 

Mgr. Šárka Chládková Táborská 
   předsedkyně výboru 

                          v. r. 
             

   

    

� Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


