
Zágis : jednání Komise zdravotní a sociální dne 02.05.2018

Přítomní: PhDr. P. Vácha, Mgr. M. Ciklerová, Mgr. J. Davidová, Bc. M. Krásová, JUDr. D. Říhová,

pí V. Soukupová

Omluveni: Mgr. A. Ženíšková, MUDr. F. Hauser, pí D. Píkrtová, pí. L. Samková, pí A. Zemková

Koordinátor: PhDr. L. Fára

Hosté: Bc. B. Mudrová. pí. Jitka Vacková - DSVZ

Program:

1) Zahájení

2) Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální, oblast zdravotnictví

3) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky

dle platné Směrnice o. 1í2018íív1ěU)

4) íýávrhy na přidělení bytů v DPS

5) Zádost o finanční podporu pro talentované děti — HC Příbram, Adam Kolda

6) Informace o službě a žádost o uspořádání informační Schůzky za účelem prezentace služeb —

asistenční a tísňová péče Anděl na drátě

?) Různé

8) Závěr

1) Zahájení

. PhDr. Vácha - konstatoval usnášení schopnost & seznámil přítomné s navrženým programem

hlasováno (proíprotiízdržel se):

- hlasování: GIUIO

2) Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální, oblast zdravotnictví

hlasováno (proíprotiízdržel se):

. Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální

— hlasování: GKOIO

- Komise doporučuje Radě města schválení Programu pro poskytování dotací pro rok 2019,

oblast sociální.

. Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast zdravotnictvi

- hlasování: SiO/0

- Komise doporučuje Radě města schválení Programu pro poskytování dotací pro rok 2019,

oblast zdravotnictví.

3) Nově žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platné Směrnice č. 1í201SIMěU „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

. na vědomí

4) Návrhy na přidělení bytů v DPS

hlasováno 0 žadatelích (proíprotiízdržel se):

- přidělenibytu—
- hlasování: GIOM ,

- Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle Směrnice č. 1l2018lMěU „Pravidla

pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ tj. na dobu 2 roků.



- Miieni eee_
- hlasování: GIOM) .

- Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ze Směrnice č. 1í2018íív1ěU

„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ tj. na dobu 2 roků.

. přidělenibytu—
- hlasování: BIO,-'o _

_ Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ze Směrnice č. 1í2018iív'IěU

„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ tj. na dobu 2 roků.

?) Žádost o finanční podporu pro talentované dětí — HCPříbram—

hlasováno (proíprotiizdržel se):

. poskytnutí finanční podpory pro talentové děti — HC Příbram,—

- hlasování: 610K)

- Komise doporučuje posk n í fin n ní podpory ve výši 5 000 Kč na úhradu členských

příspěvků HC Příbram pro na sezonu 201812019.

8) informace o službě a žádost o uspořádání informačni schůzky za účelem prezentace služeb

asistenční a tísňové peče Anděl na drátě, Mělčany 38, Dobruška

. informace a asistenční a tísňové péči Anděl na drátě

- na vědomí

. uspořádání informační schůzky za účeiem prezentace služeb — asistenční a tísňová péče

Anděl na drátě

hlasováno (proíprotiízdržel se):

— hlasování: 6í0í0

- Komise nedoporučuje uspořádání informační schůzky za účelem prezentace služeb asistenční

a tísňové péče Anděl na drátě.

Z jednání odešla JUDr. Říhová.

Z jednání odešla paní Soukupová.

9) Různé

. Komise diskutovala na téma o věcně příslušnosti k rozhodování o finanční podpoře

pro talentované děti v obíasti školních a mimoškolních aktivit.

. Komise doporučuje OSVZ zpracovat transparentní systém přidělování finanční podpory

pro talentované děti.

10) Závěr

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 06.06.2018 od 15:30 h v místnosti OSVZ

„Pevídárna“ na adrese MěU Příbram, č.p. 107, v přízemí.

Datum: 04.05.2018

Zapsalach. Bohumila Mudrová — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha

Podpis:


