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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
Datum:  03.02.2021 
 
Účast:  dle snímku obrazovky (jednání probíhalo on-line)  

omluven/nepřítomen: MUDr. Doležal 

Přítomno průběžně 6 nebo 7 členů komise z celkového počtu 8 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

  
Hosté:  Bc. Bohumila Mudrová, J. Vacková, Mgr. B. 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) Projednání výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – přidělení sociálního bytu. 
5) Program pro poskytování dotací pro r. 2021, oblast sociální. 
6) 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. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“ byla projednána žádost 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 2 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní 
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístění do bytu zvláštního určení v DPS. 
Komise doporučuje zařazení předložené žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.  

(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 uvedených žadatelů a jejich aktuální sociální a zdravotní naléhavostí. 
 

- přidělení bytu paní M. D.  
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0 
  

- přidělení bytu paní V. M.  
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  

-  
- přidělení bytu panu F. H.  

Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle „Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, tj. na dobu 2 roků.  (pro/proti/zdržel se): 7/0/0  
 
ad 4) Přítomným členům komise byl představen návrh OSVZ na udělení výjimky z Pravidel 
č. 1/2018/MěÚ pro paní N. V., která spočívá v přidělení sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého 
pobytu v Příbrami. 
Žadatelka o sociální byt bydlí (společně se svými dětmi) v pronajatém bytě, který se nachází v Drahlíně, 
kde má klientka také trvalé bydliště. Vzhledem k nastalým životním okolnostem (rozchod s partnerem) 
není vhodné pro klientku ani její děti pobývat v bytě bývalého partnera.  
Současná finanční situace žadatelky neumožňuje pronájem standardního bytu. Příjem klientky je 
zajištěn pouze z rodičovského příspěvku, přídavků na děti a finanční podpory bývalého partnera. 
Možnosti pomoci rodiny (matka klientky) jsou dočasné, protože žije v malém bytě.  
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OSVZ navrhuje udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ spočívající v přidělení sociálního bytu při 
nesplnění podmínky trvalého pobytu žadatelky v Příbrami.  

Komise souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ paní N. V. spočívající v přidělení 
sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého pobytu v Příbrami.   

(pro/proti/zdržel se): 7/0/0  

 
 
ad 5)  ZM Příbram na svém jednání dne 07.12.2020 schválilo rozpočet města Příbram pro rok 2021. 
V rozpočtu je v kapitole Odboru sociálních věcí a zdravotnictví uvedena položka Programová dotace 
pro sociální oblast  a v oblasti je pro žadatele stanovena částka 2.500.000,- Kč.  

Podle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 
Příbram č. 1/2020 podané žádosti o programovou dotaci posuzují jednotlivé komise – postup posouzení 
je uveden v článku 14 Pravidel. 

Programová dotace v sociální oblasti byla ZM Příbram vyhlášena dne 14.09.2020.   
V sociální oblasti bylo přijato celkem 22 žádostí a celková požadovaná částka činila 5.789.943,- Kč. 
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel a programu a byly projednány KZS, která se shodla 
na jednotném návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hlasování jsou součástí 
přílohy k zápisu. KZS navrhuje RM nerozdělit všechny finanční prostředky přidělené v rozpočtu města 
a zachovat pro případné žádosti o individuální dotace v sociální oblasti 90.000,- Kč. 
 
 
ad 6) Různé, diskuse. 

a) Informace o schválení Dodatku č. 1 statutu KZS ze strany RM Příbram (dne 11.01.2021). 
b) Informace o průběhu doplnění členů KZS do stanoveného počtu. 
c) Projednání návrhu na změnu času zahájení jednání komise. 

Byl podán návrh na návrat k času zahájení 15:30 hodin a následně protinávrh na 16:00 hodin. 
Hlasovalo se o protinávrhu, kdy všichni přítomní (7 členů) po další diskusi hlasovali pro tento 
návrh. 

d) Stanovení termínů jednání komise v období 4-6/2021. 

o středa 07.04.2021 od 16:00 hodin, 

o středa 05.05.2021 od 16:00 hodin, 

o středa 02.06.2021 od 16:00 hodin. 

 
  

Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 03.03.2021 od 16:00 hodin. 
 

 

Datum:   26.02.2021 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 


