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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
Datum:  03.03.2021 
 
Účast:  dle snímku obrazovky (jednání probíhalo on-line)  

omluven/nepřítomen: J. Adamová, DiS. 

Přítomno průběžně 6 až 8 členů komise z celkového počtu 8 členů. 

Paní A. Zemková, pro technické potíže, obsah jednání pouze slyšela a nehlasovala, v rámci hlasování 

je uvedeno, že se vždy zdržela. 

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) Projednání výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – přidělení sociálního bytu. 
6) Informace o realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP 

Příbram 
7) 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 3 žádostí. 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): 7/0/1  
 

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 V. B.  
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): 7/0/1 
  

- přidělení bytu paní J. P.  
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): 7/0/1  
 

- přidělení bytu paní I. B.  
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): 7/0/1  
 

- přidělení bytu paní M. 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): 7/0/1  
 

- přidělení bytu manželům K. (P. a 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): 7/0/1  
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ad 4) Přítomným členům komise byl představen návrh OSVZ na udělení výjimky ze Směrnice  
č. 1/2018/MěÚ pro paní H. N., která spočívá v přidělení sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého 
pobytu v Příbrami. 
 
Žadatelka žije v rodinném domě u svého syna, ale trvalé bydliště má klientka na adrese obecního úřadu 
Vranovice. Z důvodu stupňujících mezigeneračních sporů a komplikovaného vztahu se synem nyní 
hledá vlastní bydlení v Příbrami.  
Klientka je již deset let zaměstnána jako pokladní v hypermaketu Tesco v Příbrami, kam za prací musí 
dojíždět. Od roku 2018 prochází oddlužením, které by mělo trvat ještě po dobu dvou let. Současná 
finanční situace jí neumožňuje pronájem vlastního standardního bytu.  V případě přidělení sociálního 
bytu se klientka nahlásí k trvalému pobytu v Příbrami.  
 

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 H. N. spočívající v přidělení 
sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého pobytu v Příbrami.   

(pro/proti/zdržel se): 7/0/1  

 
ad 6) Přítomným členům komise byl představen návrh OSVZ na udělení výjimky ze Směrnice  
č. 1/2018/MěÚ pro paní J. O., která spočívá v přidělení sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého 
pobytu v Příbrami. 
 
Žadatelka přebývá se svou dcerou (16 let) v Azylovém domě Příbram od března 2020, 
kdy maximální možná doba pobytu (12 měsíců) je již u konce. Klientka dříve přebývala v rodinném  
domě v Netvořicích, který byl její sestry. Sestra dům prodala a klientka byla nucena se vystěhovat. 
Klientka má zájem o bydlení v Příbrami, avšak během pobytu v azylovém domě se jí nepodařilo zajistit 
ubytování na běžném trhu s bydlením.   
Žadatelka je zaměstnána jako pomocná síla v kuchyni v dobříšské restauraci a její dcera navštěvuje 
střední školu v Příbrami. Příjmy klientky jsou aktuálně ovlivněny současnou nestabilní situací a tak se jí 
nepodařilo uspořit finance pro získání standardní formy bydlení. V případě přidělení sociálního bytu se 
klientka nahlásí k trvalému pobytu v Příbrami. 
 

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 J. O. spočívající v přidělení 
sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého pobytu v Příbrami.   

(pro/proti/zdržel se): 7/0/1  

 

ad 7)  Koordinátorka plánování (člen realizačního týmu projektu) rozvoje sociálních služeb přítomným 
členům komise sdělila hlavní cíle projektu a také současný stav jejich plnění.  
 
ad 6) Různé, diskuse. 

a) Informace o projednání návrhu komise na poskytování dotací v sociální oblasti a oblasti 
zdravotnictví ze strany RM Příbram (dne 22.02.2021). 

b) Diskuse nad dotazem ohledně podporovaného bydlení ze strany města Příbram. 
 
 
Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 07.04.2021 od 16:00 hodin. 
 

 

Datum:   29.03.2021 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 


