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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
Datum:  13.01.2021 
 
Účast:  dle prezenční listiny  

omluven/nepřítomen: MUDr. Doležal, A. Smejkalová 

Přítomno 6 členů komise z celkového počtu 8 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

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

1) Úvod, schválení programu. 
2) Program pro poskytování dotací pro r. 2021, oblast zdravotnictví. 
3) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram. 
4) Návrh na přidělení bytu v DPS. 
5) Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – prodloužení doby ubytování v městské ubytovně. 
6) Žádost o přenechání bytu v DPS. 
7) Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení nájemní doby v sociálním bytě. 
8) 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 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 oblast zdravotnictví a v oblasti je pro žadatele stanovena částka 160.000,- 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 14.09.2020.   
V oblasti zdravotnictví bylo přijato celkem 8 žádostí a celková požadovaná částka činila 380.000,- 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. 160.000,00 Kč. 
Komise doporučuje RM přidělení prostředků z Programové dotace města Příbram pro oblast 
zdravotnictví v roce 2021 jednotlivým žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze zápisu.   

(pro/proti/zdržel se): 5/0/0  
 
 
ad 3)  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 byl předložen návrh týkající se 1 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní 
a sociální naléhavost žadatele 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 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 naléhavostí. 
 

- přidělení bytu panu J. Š.  
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  
 



2 

 

ad 5) Přítomným členům komise byl představen návrh OSVZ na udělení výjimky z Pravidel 
č. 1/2018/MěÚ pro pana J. Š., která spočívá v prodloužení doby ubytování v městské ubytovně o dobu 
1 měsíce. 
Pan Š. má aktuálně platnou ubytovací smlouvu na městské ubytovně od roku 2017. Klientovi bude k 31.01.2021 
končit ubytovací smlouva a to po uplynutí maximální možné doby ubytování 4 let. 

Klient má od roku 2017 zažádáno o byt v DPS. V půlce roku 2020 se stal kandidátem na přidělení bytu v pořadí 
seznamu žadatelů o byt v DPS. Vhodný byt (velikost, lokalita) se uvolnil k přidělení až nyní.  

Vzhledem k době trvání procesu přidělování bytu v DPS by vznikla časová prodleva od ukončení ubytovací smlouvy  
na městské ubytovně do případného uzavření nájemní smlouvy v DPS. Udělením výjimky a prodloužením doby 
ubytování se tak zabrání dočasné ztrátě bydlení zdravotně znevýhodněného klienta.     

OSVZ navrhuje udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ spočívající v prodloužení doby ubytování 
v městské ubytovně o 1 měsíc. 

Komise souhlasí s udělením výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ panu J. Š. a prodlužením doby 
ubytování o 1 měsíc.       (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

ad 6) Přítomným členům komise byla představena žádost pana K. o přenechání v bytě v DPS. 
Pan K. bydlí v DPS od roku 2012. Jedná se o  zdravotně znevýhodněného klienta, který se pohybuje s pomocí 
mechanického invalidního vozíku. Žadatel pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a příspěvek na péči 
ve druhém stupni závislosti.  

Klient žádá o přidělení prostornějšího bytu z důvodu specifických potřeb v souvislosti s poruchou mobility 
a možnosti společného bydlení s přítelkyní.  

Byt č. 41 o velikosti 1+0 v DPS, na adrese Brodská 102, Příbram VIII,  který nyní užívá, by formou přenechání 
vyměnil za větší uvolněný byt č. 27/517, 2+1, Brodská 102, Příbram VIII.  

OSVZ doporučuje schválení přenechání většího bytu v DPS žadateli.  

Komise souhlasí s přenecháním bytu v DPS panu K. dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ.   
         (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

ad 7) Přítomným členům komise byla představena žádost paní J. V. o prodloužení nájemní doby 
v sociálním bytě o dobu 3 měsíců. 
Paní V. byl na základě R.usn.č 126/2019 ze dne18.02.2019 přidělen sociální byt s nájemní smlouvou od 
01.03.2019, po dobu maximálně 24 měsíců, tedy do 28.2.2021. Klientka podala žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy v sociálním bytě o další 3 měsíce, a to do 31.05.2021. 

Jako důvod k prodloužení nájemní smlouvy klientka uvádí nouzový stav a zhoršení  svého zdravotního stavu, kvůli 
čemuž se jí nedařilo přivydělat si finanční prostředky tak, aby měla možnost si dostatečně našetřit na kauci do 
standardního bydlení. Paní V. pobírá starobní a vdovský důchod. Klientka aktuálně vykonává pěstounku své vnučce 
18 let, která studuje obor aranžér na Integrované střední  škole v Příbrami. Příjmy z pěstounských dávek klientka  
hradí své dluhy z minulosti.  

Žadatelka aktuálně spolupracuje se STS CSZS a ve spolupráci se Sociální poradnou prochází insolvencí. 
V průběhu nájmu v sociálním bytě klientka však neplnila řádně program sociální práce (porušování nájemního řádu 
v souvislosti s držením dvou psů). Až pod hrozbou neprodloužení nájemní smlouvy byla ochotná k součinnosti 
(ovšem pouze minimální a velmi pasivní) při řešení této situace (psi svolila umístit do tzv. dočasné péče). Ani přes 
dostatečné příjmy nedošlo ze strany klientky po dobu nájmu v sociálním bytě (2 roky) k aktivnímu přístupu, který 
by vedl k zajištění následného standardního bydlení.  

OSVZ nepředpokládá, že by se prodloužením nájemní doby v sociálním bytě změnil pasivní přístup 
klientky k řešení bytové situace a proto ho nedoporučuje.  
Komise nesouhlasí s prodloužení nájemní doby pro paní J. V. o 3 měsíce, tedy 
do 31.05.2021.        (pro/proti/zdržel se): 4/0/2  

 
ad 6) Různé, diskuse. 
  

Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 03.02.2021 od 16:30 hodin. 
 

Datum:   29.01.2021 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 


