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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
 
Datum:  02.03.2022 
 
Účast:  viz prezenční listina  

omluven: MUDr. Doležal, L. Dostál, D. Vaňousová - Pešková 

Přítomno 6 členů komise z celkového počtu 9 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

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

1) Úvod, schválení programu. 
2) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram. 
3) Návrh na přidělení bytu v DPS. 
4) Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – přidělení ubytovací buňky v městské ubytovně. 
5) Různé, diskuse. 

 
 
ad 1)  Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání. 
Schválení programu.        (pro/proti/zdržel se): 6/0/0 
 
ad 2) Na základě „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“ byly projednány žádosti o zařazení do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) KZS (Hlava VI, čl. 4, bod 2). 
 
Komisi byly předloženy návrhy týkající se 3 žádostí. Pracovnicí OSVZ byla popsána životní situace 
zájemců o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS s přihlédnutím ke kritériím sociální naléhavosti 
(osamělost žadatele, nepřiměřené/nevhodné bydlení, nízké příjmy a probíhající podpora ze strany 
sociální služby) a sdělena stanovená zdravotní naléhavost. 

o M. S., bytem Příbram  
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
III. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 6/0/0 
  

o I. Z., bytem Příbram   
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
IV. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 5/1/0  
 

o A. P., bytem Příbram  
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
IV. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 
ad 3) Komisi byly předloženy návrhy na přidělení bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním 
postupem výběru uvedeného žadatele a jeho aktuální sociální a zdravotní naléhavost. 
 

o přidělení bytu panu R. P.   
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

o přidělení bytu panu P. Š.   
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

o přidělení bytu paní Z. a L. K.    
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
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o přidělení bytu panu V. H.   
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  

 
o přidělení bytu paní J. D.   

Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

o přidělení bytu paní E. D.   
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

o přidělení bytu panu J. P.   
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 5/2021/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 
ad 4)  

J. J., nar. 1960, TP: Křenovice 48, okres Písek (adresa úřadu) 

Pan J. využívá již přes dva roky služeb Nízkoprahového denního centra a noclehárny (NDC/N), kdy je 
jeho chování  dle předloženého sdělení NDC/N během využívání služby bezproblémové 
a je hodnocen jako vhodný k prostupu do ubytovny. Klient také navázal spolupráci se Střediskem 
terénních služeb  CSZS města Příbram. S pomocí klíčové sociální pracovnice pracuje na zlepšení své 
životní situace.  
Příjem klienta je aktuálně zajištěn z dávek hmotné nouze. Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu si 
zažádal o přiznání invalidního důchodu. I přes zmiňované potíže si klient alespoň občasně brigádně 
přivydělává. 

Žadatel nesplňuje podmínku trvalého bydliště ve městě Příbram, avšak má zde již zázemí 
a zájem nadále setrvat.  

OSVZ navrhuje přidělení ubytovací buňky v městské ubytovně jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ 
spočívající v nesplnění podmínky trvalého bydliště klienta na území města Příbram. 

Komise doporučuje přidělení ubytovací buňky panu J. J. jako výjimku z Pravidel 
č. 1/2018/MěÚ.        (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  

 
ad 5) Různé, diskuse: 

a) Předseda a koordinátor komise v obecné rovině sdělili přítomným členům komise reakci a kroky 
podpory města Příbram a MěÚ Příbram s ohledem na začínající migraci obyvatel Ukrajiny. 

b) Předseda komise seznámil přítomné členy o vyjednávání se Středočeským krajem o získání 
budovy bývalé II. polikliniky do vlastnictví města Příbram a následného záměru zde případně 
zřídit „Centrum primární prevence“.  

c) Stanovení termínů jednání komise na 2. čtvrtletí roku 2022: 

o středa 06.04.2022 od 16:00 hodin, 

o středa 04.05.2022 od 16:00 hodin, 

o středa 01.06.2022 od 16:00 hodin. 
 
 
 

Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 06.04.2022 od 16:00 hodin. 
 

 

Datum:   23.03.2022 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 


