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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
 
Datum:  06.04.2022 
 
Účast:  viz prezenční listina  

 

Přítomno všech 9 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) Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro talentované dítě. 
5) Různé, diskuse. 

 
 
ad 1)  Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání. 
Schválení programu.        (pro/proti/zdržel se): 9/0/0 
 
 
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 6 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 K. J., bytem Příbram  
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
III. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 9/0/0 
  

o J. N., bytem Příbram   
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
III. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 9/0/0  
 

o L. V., bytem Příbram  
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
I. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 8/0/1 
 

o P. A., bytem Obecnice   
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
IV. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 9/0/0  
 

o L. 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): 9/0/0  
 

o E. G., bytem Příbram   
Komise schvaluje zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS a stanovuje u zájemce sociální naléhavost 
III. stupně.         (pro/proti/zdržel se): 9/0/0  
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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 manželům M. a M. 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): 9/0/0  
 

o přidělení bytu paní M. S.   
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): 9/0/0  
 

o přidělení bytu paní A. 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): 9/0/0  
 
ad 4)  
Žadatel: SK Spartak Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram II 
Podporovaná osoba: M. Č., nar. 2013 
Zákonný zástupce podporované osoby: L. G., oba bytem Příbram II, 261 01 
 

SK Spartak Příbram, spolek žádá pro výše uvedeného M. Č. finanční příspěvek ve výši 6.400,00 Kč, 
což je výše členského příspěvku v roce 2022. M. je kapitánem týmu přípravky U9 
a ve svém věku patří mezi nejtalentovanější děti na Spartaku.   Příspěvek by ulehčil nelehkou finanční 
situaci rodiny.  
V roce 2021 byl M. Č. poskytnut finanční příspěvek ze strany města Příbram  
ve výši 2.600,00 Kč, což byla výše členských příspěvků na 2. pololetí. 
 
Proběhla diskuse všech členů komise nad žádostí a možnostmi podpory pro sportovně talentované děti 
ze strany města Příbram. Z diskuse vyplynuly návrhy na změny projednávání (např. za účasti 
představitele organizace) případných dalších žádostí, kdy by členové komise měli dostat více informací 
(hospodaření, možnosti spoluúčasti na členském příspěvku apod.). Případně je vhodné zjistit,  
zda je možné sportovně talentované děti podporovat z jiných zdrojů než rozpočtu Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 
 

Bylo navrženo několik usnesení, o kterých se hlasovalo: 
 

Členové KZS nevnímají potřebnost projednávání těchto žádostí v komisi a další žádost by měla být 
postoupena k projednání přímo RM. (pro/proti/zdržel se): 3/5/1 Usnesení nebylo přijato. 
 

Komise doporučuje poskytnutí finančního příspěvku pro talentované děti SK Spartak Příbram 
pro podporovanou osobu M. Č. ve výši 6.400,00 Kč.    (pro/proti/zdržel se): 7/1/1 
 

Členové komise pověřují předsedu a koordinátora komise, aby kompetentním představitelům 
města Příbram byly sděleny návrhy na úpravu projednání a obsahu žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku pro talentované děti.     (pro/proti/zdržel se): 7/1/1 
 

ad 5) Různé, diskuse: 
 

Koordinátor komise sdělil přítomným členům komise způsob zajištění humanitární pomoci (potravinové, 
hygienické, věcné) ze strany města Příbram v rámci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině 
v Příbrami.  
 
 

Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 04.05.2022 od 16:00 hodin. 
 

 

Datum:   25.04.2022 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 


