
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 01.11.2017

Přítomni: PhDr. P. Vácha. Mgr. A. Ženíšková, Mgr. lvl. Ciklerová. Bc. I'v1.l<rásová. pí D. Pikrtová,

pí L. Samková, pí V. Soukupová, Mgr. J. Davidova, JUDr. D. Ríhová, pí A. Zemková

Omluveni: MUDr. Hauser

Koordinátor: Bc. 2. Spiítková

Hosté: Mgr. Bv Vacková, pí M. Piecitá. Bc. T. Lukešová, Bc. J. Lišková. pí J. Vacková _ OSVZ,

pí K. Hovorková, FIT SENIOR Příbram, 2.5.

Program:

1) Zahájení

2) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platné Směrnice č. „2015 „Pravidia pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

3) igávrhy na přidělení bytu v DPS

4) Zádost o udeiení výjimky 7. Pravidla č. „2017 pro přidělování a užívání obytných prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram

5) informace o DPS Hradební 69, Příbram | a o dvou variantách řešení užívání budovy - Zachování

v budově současného režimu užívání budovy — DPS (byty zvláštního určení) s nutnou

rekonstrukcí a společných částí budovy - Varianta A. Zrušení v budově současného režimu

užívání budovy DPS (byty zvláštního určení) s nutnou rekonstrukcí bytů a spošečných části

budovy - Varianta B. .

6) Zádost o finanční podporu DOBROVOLNICKEHO CENTRA ADRA o.p.s. na vánoční akci

s názvem „Kouzlo vánočního času v DC ADRA Příbram, 2.s.“

?) informace o FIT SENIOR Příbram z.s., Severní 239, 261 01 Příbram |

8) Různé

9) Závěr

ad 1) PhDr. Vácha — konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

Hlasování: 910K)

ad 2) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platné Směrnice č. 1í2D1 5 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Přibram“)

- na vědomí

ad 3) Návrhy na přidělení bytu v DPS

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

. žádost o přijetí nového člena domácnosti do bytu v DPS pana

- hlasování: QKOIO

Na jednání přišla JUDr. Říhová

. žádost o přidělení bytupán—

- hlasování: lOíU/U

ad zi) Žádost o uděžení výjimky 2 Pravidla č. „2017 pro přidělování a užívání obytnych prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram

- hlasováno 0 žadateli (proíprotiízdržel se):

. žádost o udělení výjimkypaní—

- hlasování: 10íDíO - Komise doporučila udělení výjimky pro přidělení ubytovací

buňky na Příbram IV, Cs. armády 5



. žádost o udělení vyjimky panu_

- hlasování: 101010 - Komise doporučila udělení vyjimky pro přidělení ubytovací

buňky na, Příbram IV, Čs. armády 5

ad 5) Informace Mgr. Ženíšková o DPS Příbram |, Hradební 69 a o dvou variantách řešení užívání

budovy - Zachování v budově současného režimu užívání budovy — DPS (byty zvláštního určení)

s nutnou rekonstrukcí a společných části budovy - Varianta A. Zrušení v budově současného režimu

užívání budovy DPS (byty zvláštního určení) s nutnou rekonstrukcí bytů a společných části budovy -

Varianta B.

- hlasováno (profprotiízdržeí se):

Hlasování 10í0í0 - Komise doporučuje variantu zachování v budově současného režimu užívání

budovy DPS (byty zvláštního určení) s nutnou rekonstrukcí a společných části budovy

Zjednání odešel PhDr. Vácha

ad 6) Žádost o finanční podporu DOBROVOLNICKÉHO CENTRA ADRA (dále jen DC ADRA) o.p.s.

na vánoční akci s názvem „Kouzlo vánočního času v DC ADRA Příbram“

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA o.p.s. žádá město Příbram 0 finanční podporu na vánoční akci

„Kouzlo vánočního času v DC ADRA Příbram“. V DC Adra má 50 dětí a skoro 50 studentů

(dobrovoiníků). Na tuto akci má vyčísleně náklady na pitný režim a občerstvení, materiál na tvoření,

na mikulášskou nadílku a vánoční dárek.

Hlasování: Bítí1 - Komisí navržen finanční příspěvek v částce 14.000 Kč

ad ?) Informace o FIT SENIOR Příbram z.s., Severní 239, 261 01 Příbram |

Paní K. Hovorková podala informace o aktivitách FIT SENIOR Příbram, z.s. Doplňující informace

budou předloženy v žádosti včetně příloh o finanční podporu z rozpočtu města Příbram na rok 2018.

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 06.12.2017 od 15:30 h na adrese MěÚ Příbram,

čp. 107, v přízemí ("povídárna").

Datum: 03.11.2017

Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr, Petr Vácha

Podpis:


