
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 04.10.2017

Přítomni: PhDr. P. Vácha, Mgr. A. Ženíšková, MUDr. F. Hauser, pi v. Soukupová, Mgr. J. Davidová,

pí D. Pikrtová, Bc. M. Krásová

Koordinátor: Bc. 2. Spiítková

Hosté: L. Kolářová, DiS., pí J. Vacková - OSVZ

Program:

1)J_Zahájení

2) Zádost o poskytnutí dotace na zřízení babyboxu v Berouně, Babybox pro odložené děti — STATIM,

2. 3., Pod |()borou 88, 104 00 Praha 10

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

dle platně Směrnice č. 1í2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)

4) Návrhy na přidělení bytu v DPS

5) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy sociálního bytu za stávajících podmínek

6) Různé

7) Závěr

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

- hlasováno (pro!protiizdržel se):

Hlasování: "HD!Ci

ad 2) Žádost o podporu na zřízení babyboxu v Berouně, Babybox pro odložené děti — STATIM, 2 .s.,

Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

Babybox pro odložené děti — STATIM, 2. s. s Dětským domovem vulici Mládeže 1102 v Berouně

se dohodli o zřizení babyboxu nová generace. Beroun je posiedním městem ve Středočeském kraji

dosud bez babyboxu. Novy babybox je zhotovený z antikorověho plechu, jeho dvoukřídíá dvířka

se otvírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky

č nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je

klimatizován. BabybOx je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou

signalizací na stálou službu a na mobilní telefony. Současně se také provádí revize, servis a inovace

na všech stávajících 71 bedýnkách. Babybox pro odložené děti _ STATIM 2. s. nemá žádné příjmy

ani státní příspěvky. Nabízí zveřejnění na listině dárců umístěné na dvířkách babyboxu

na www.babybox.cz. Na webových stránkách si dárci mohou na oplátku umístit banner „Babybox“,

který se nachází na www.babybox.cz v šuplíku „Pomůžete?“. Slavnostní otevření babyboxu se koná

ve čtvrtek 19.10.2017 ve 14 h v Dětskěm domově v ulici Mládeže 1102.

Hlasování: TICHU - Komisí nenavržen žádnytinanční přispěvek

Zjednáni odešla Mgr. Ženíšková

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

dle platné Směrnice o. 1!2015„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

- na vědomí

ad 4) Návrhy na přidělení bytu v DPS

- hlasováno (pro!protilzdržel Se):

. žádost o přiděleníbytu_

- hlasování: BKO!

. žádost o přidělení bytu_a_

- hlasování: GIOM



ad 5) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy sociálního bytu za stávajících podmínek

- hlasováno 0 žadateli (proíprotiízdržel se):

- žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro pani—

- hlasování: 6i0í0 - Komise doporučila prodloužení nájemní smlouvy sociálního

bytu do 31.12.2018

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 01.11.2017 od 15:30 h na adrese MěÚ Příbram,

čp. 107, v přízemí ("povídárna“).

Datum: 05.10.2017

Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha

Podpis:


