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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
 
Datum:  05.01.2022 
 
Účast:  viz prezenční listina  

omluvena: J. Adamová, DiS.; Mgr. J. Davidová, A. Zemková 

Přítomno 6 členů komise z celkového počtu 9 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

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

1) Úvod, schválení programu. 
2) Program pro poskytování dotací pro r. 2022, oblast zdravotnictví. 
3) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram. 
4) Návrh na přidělení bytu v DPS. 
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)  ZM Příbram na svém jednání dne 06.12.2021 schválilo rozpočet města Příbram pro rok 2022. 
V rozpočtu je v kapitole Odboru sociálních věcí a zdravotnictví uvedena položka Programová dotace 
pro oblast zdravotnictví a v oblasti je pro žadatele stanovena částka 170.000,- 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 oblasti zdravotnictví byla ZM Příbram vyhlášena dne 13.09.2021.   
V oblasti zdravotnictví bylo přijato celkem 5 žádostí a celková požadovaná částka činila 230.000,- 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 rozdělit všechny finanční prostředky přidělené v rozpočtu města, 
tj. 170.000,00 Kč. 
Komise doporučuje RM přidělení prostředků z Programové dotace města Příbram pro oblast 
zdravotnictví v roce 2022 jednotlivým žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze zápisu.   

(pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 
ad 3)  
Na základě „Směrnice č. 5/2021/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 5 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 J. K., 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  
 

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

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

o J. a L. K., 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 4) 
Komisi byl předložen návrh na přidělení bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním postupem 
výběru uvedeného žadatele a jeho aktuální sociální a zdravotní naléhavost. 
 

o přidělení bytu paní 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  
 
 
ad 5) Různé, diskuse: 
 

a) Koordinátor sdělil přítomným členům komise, že OVV předal přehled účasti členů na jednání 
komise v roce 2021 (I. a II. pololetí). Přehled bude předložen k projednání RM Příbram. 
 

b) Koordinátor členy komise seznámil s obsahem, Směrnice č. 8/2021/MěÚ o ochraně 
oznamovatelů, která jim také byla zaslána dne 04.01.2022 mailem. 

 
 
 
Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 02.02.2022 od 16:00 hodin. 
 

 

Datum:   11.01.2022 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 


