
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni
Datum: 09.10.2019

Účast: dle prezenční listiny

omluven/nepřitomen: Mgr. Davidová a MUDr. Doležal

Přítomno 6 členů komise z celkového počtu 8 členů.

Komise byla usnášeníschopná.

Hosté:

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

Program:
l) Úvod, schváleni programu.
2) Informace o projednáni návrhu KZS revokovat usneseni RM.
3) Žádost organizace Seerius, z.ú. o poskytnuti individuálni dotace z rozpočtu města Příbram.
4) Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ - přiděleni sociálního bytu.
5) Informace o průběhu sociálni práce u ubytovaného na městské ubytovně.
6) Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
7) Návrhy na přiděleni bytů v DPS.
8) Informace o průběhu procesu transformace pečovatelských služeb poskytovaných Centrem

sociálních a zdravotních služeb města Příbram (ředitel CSZS a vedoucí Pečovatelské služby).
9) Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájeni jednání předsedou komise. Seznámeni a projednáni programu jednání.
Schváleni programu. (pro/proti/zdržel se): 6/0/0

ad 2) Na základě žádosti KZS byla dne 16.09.2019 Radou města Příbram (RM) projednána částečná
revokace R.usn.č.849/2019, a to bodu 5) ze dne 02.09.2019, kterým byla odvolána členka komise
Mgr. Simona Luftová. Na základě R.usn.č.901/2019 nebyla však uvedená revokace schválena.

Současně přijetím R.usn.č.902/2019 byla stanovena kritéria pro odvolání z pozice člena komise RM
z důvodu absence na jednání komise, a to pokud je absence vyšší nebo rovna 60 % z jednání komise.

ad 3) Seerius,z.ú., IČO: 08238987, se sídlem Orlov 80, 261 01 Příbram, požádal o poskytnutí
|ndividuá|ní dotace z rozpočtu Města Příbram ve výši 40 000 Kč na projekt, který je časově vázaný na
školní rok 2019/2020 a je zaměřen na cIlovou skupinu děti s jakýmkoliv znevýhodněním. Aktivitami
projektu jsou osvěta v základních a mateřských školách a provoz integračních kroužků. Žádost se týká
realizace období do 31, 12. 2019, kdy na rok 2020 bude organizace žádat v rámci programové dotace
(pravděpodobně) v sociálni oblasti.
Komise ,n,edoporučuje poskytnuti individuálnI dotace organizaci Seerius, z.ú. z důvodu
nedostatk"u"finančních prostředků v rozpočtu kap. 728 - OSVZ a kap. 777 - OŠKS (individuálnI
dotace).

(pro/proti/zdržel se): 6/0/0

ad 4) Komisi byl předložen návrh na přiděleni sociálniho bytu, ovšem jako výjimky ze Směrnice
č. 1/2018/MěÚ ,,Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram" spočÍvajíci
v nesplnění podmínky trvalého pobytu v Příbrami u
Komise byla seznámena s odůvodněním návrhu a situaci
Komise doporučuje uděleni výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ ,,Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram", spočÍvajÍcÍ v přiděleni sociálního bytu

, při nesplněni podmínky trvalého pobytu v Příbrami. (pro/proti/zdržel se): 6/0/0

ad 5) Komise byla informována, na základě její žádosti z jednání dne 26.06.2019, o průběhu sociálni
práce od 15.08,2019 ubytovaným v městské ubytovně. Přiděleni
tzv. ubytovací buňky bylo projednáno a schváleno jako výjimka z Pravidel č. 1/2018 MěÚ.
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ad 6) Na základě ,,Směrnice č. 1/2018/MěU Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram" projednána žádost o zařazeni do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) KZS {Hlava VI, ČI. 4, bod 2).

Komisi byl předložen návrh týkající se 3 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístění do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazeni předložených žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.

(pro/proti/zdržel se): 6/0/0

ad 7) Komisi byly předloženy návrhy na přidě|eni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociá|ní a zdravotní naléhavostí.

- přiděleni bytuKomise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví' města Příbram", ti. na dobu 2 roků. (pro/proti/zdržel se): 6/0/0

- přiděleni bytuKomise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve v/astnictv/ města Příbram", tj. na dobu 2 roků. (pro/proti/zdržel se): 6/0/0

ad 8) Koordinátorem komise byli na jednání pozváni jako hosté zástupci Centra sociálních
a zdravotních služeb (CSZS), aby doplnili a rozšIřili informace o transformaci Pečovatelské služby
Příbram (PS) podané na minulém setkání. Ředitel CSZS Mgr. T. Cipra a vedoucí PS Be. Kateřina
Brožíková sdělili členům komise hlavni důvody změn v pečovatelských službách poskytovaných CSZS,
přibhžili průběh procesu transformace a jeho výsledky. Následovala doplňujici diskuse na dané téma.

ad 9) Různé, diskuse:
a. Členům komise předána pozvánka k oslavám 101. výročí založeni ČSR.
b. Terminy jednání KZS v prvním čtvrtletí roku 2020 se stanovi na příštím setkání.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskuteční ve středu 06.11.2019 od 15:30
v ,,PovIdárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:
Zapsal:
Podpis:

21.10.2019
komise

Předseda komise: MUDr. František Hauser
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