
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
 
Datum:  01.02.2023 
 
Účast:   dle prezenční listiny  

omluveni: E. Rozmajzlová, Š. Valter 

Přítomno 6 členů z celkového počtu 8 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

  
Hosté:  Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ) 
 
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ) 
 
Program: 

1. Úvod, seznámení členů, prohlášení o mlčenlivosti, schválení programu. 
2. Statut činnosti komise. 
3. Náplň činnosti KZS a seznámení s konkrétními tématy, o kterých komise jedná a hlasuje. 
4. Programové dotace města Příbram pro rok 2023 – seznámení s pravidly a obsahem programu 

ve zdravotní oblasti. 
5. Různé, diskuse. 

 
ad 1)  Úvod a zahájení jednání koordinátorem komise. Vzájemné představení členů komise. 
Seznámení s Prohlášením o mlčenlivosti a podepsání přítomnými členy Komise zdravotní a sociální 
(KZS). Schválení programu.       (pro/proti/zdržel se): 6/0/0 
 

ad 2)  Seznámení s obsahem Statutu činnosti KZS. Projednány zásadní činnosti vyplývající ze 
Statutu (význam činnosti KZS; spolupráce s RM/MěÚ Příbram; role koordinátora, předsedy a členů 
komise; svolání, program a průběh jednání; výstupy z jednání). Zápis pořídí/zajistí vždy koordinátor 
komise. 
 

Ad 3) Projednání náplně činnosti KZS a shrnutí zásadních činností KZS (programové dotace, agenda 
bytů v Domech s pečovatelskou službou; sociální bydlení, městská ubytovna, vyjádření k žádostem 
o spolupráci v oblasti sociální a zdravotní). 
Přítomným členům byl předán výňatek ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu 
bytů ve vlastnictví města Příbram“, který obsahuje důležitá ustanovení ohledně činnosti KZS. Zároveň 
byly členům předány anonymizované poslední dva zápisy z jednání KZS v minulém období, tj. ze dne 
29.06.2022 a 07.09.2022, jako názorné ukázky konkrétních obvyklých projednávaných témat při jednání 
komise. 
 

Ad 4) Důležitou součástí práce členů KZS je projednávání žádostí o programové dotace města 
Příbram. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram se řídí 
Pravidly č. 1/2020, která byla všem přítomným členům dána k dispozici. Proběhlo seznámení 
s konkrétním postupem projednání žádostí v komisi (čl. 14). 
Členům komise byl dán k dispozici Program pro poskytování dotací – Oblast zdravotnictví 2023. 
Zároveň byl členům KZS předán přehled žádostí o programové dotace v oblasti zdravotnictví na rok 
2023. Konkrétní projednání jednotlivých žádostí a hlasování o navržených částkách podpory žadatelům 
proběhne na dalším jednání KZS, tedy ve středu 15.02.2023. 
 

ad 5) Různé, diskuse: 
a) V průběhu úvodního jednání KZS se přítomní členové shodli na pravidelném čase 

zahájení jednání komise, a to od 16:00 hodin. 
b) V průběhu jednání se přítomní členové shodli na dalších termínech jednání – středa 

15.02.2023, středa 01.03.2023, středa 05.04.2023.  
 
Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 15.02.2023 od 16:00 hodin. 
 
 

Datum:   13.02.2023 

Zapsal:   PhDr. Luděk Fára v. r. – koordinátor komise 
 

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r.  

 


