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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
 
Datum:  30.06.2021 
 
Účast:  viz prezenční listina  

omluveny: J. Adamová, DiS., pí Smejkalová, pí Vaňousová - Pešková 

Přítomno 6 členů komise z celkového počtu 9 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

 
 

Hosté:  Bc. Bohumila Mudrová, J. 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 při nesplnění 

podmínky trvalého pobytu v Příbrami. 
5) Program pro poskytování dotací – SOCIÁLNÍ OBLAST 2022. 
6) Program pro poskytování dotací – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2022. 
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 7 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): 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 M. a S. 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 paní E. 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  
 

- přidělení bytu paní J. 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 J. 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  
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ad 4) Přítomným členům komise byl představen návrh OSVZ na udělení výjimky ze Směrnice  
č. 1/2018/MěÚ pro paní Z. P., která spočívá v přidělení sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého 
pobytu v Příbrami. 
 

Paní P. aktuálně přebývá se svými dcerami (nar. roku 2005 a 2006) v pronajatém rodinném domě 
(Krásná hora nad Vltavou 116). Jedná se o dům, který byl v minulosti matky klientky. Z důvodů 
zadlužení matka klientky o dům přišla a rodina je nucena se z domu co nejdříve odstěhovat. Klientka 
chce pro sebe a své nezletilé dcery zajistit samostatné bydlení. Vzhledem k aktivnímu řešení dluhové 
situace (oddlužení) jsou příjmy klientky omezené a nedostatečné pro pronájem standardního bytu. 
Žadatelka je zaměstnána jako pokladní supermarketu BILLA v Příbrami. Starší dcera studuje v Praze 
střední školu a mladší dcera dochází do základní školy v Krásné hoře nad Vltavou.  
Klientka nesplňuje podmínku trvalého bydliště ve městě Příbram alespoň jeden rok. Avšak dojíždí 
do Příbrami do zaměstnání, což je také časově a finančně náročné, a má zde již navázanou spolupráci 
se Sociální poradnou (CSZS), se kterou pracuje na zlepšení své životní situace. Finančně dostupné 
(sociální) bydlení zvýší klientky možnost pro pozdější získání standardní formy bydlení.  
 

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 Z. P. spočívající v přidělení 
sociálního bytu při nesplnění podmínky trvalého pobytu v Příbrami.   

 (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 

ad 5)  Komise projednala návrh Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) na znění Programu pro 
poskytování dotací – SOCIÁLNÍ OBLAST 2022 (dále jen „program“). Návrh obsahu program vycházel 
ze schváleného programu v sociální oblasti pro rok 2021.   
Zahájení přidělovacího řízení pro programové dotace a program schvaluje ZM svým usnesením. 
 
OSVZ navrhl zachovat alokovanou částku dle letošního roku, tj. ve výši 2.500.000,00 Kč.  Komise se 
ztotožnila s návrhem OSVZ.  
Komise souhlasí s obsahem Programu pro poskytování dotací  - SOCIÁLNÍ OBLAST 2022 
v předloženém znění návrhu OSVZ.      (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 
ad 6)  Komise projednala návrh Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) na znění Programu pro 
poskytování dotací – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2022 (dále jen „program“). Návrh obsahu program 
vycházel ze schváleného programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021.   
Zahájení přidělovacího řízení pro programové dotace a program schvaluje ZM svým usnesením. 
 
OSVZ navrhl zachovat alokovanou částku dle letošního roku, tj. ve výši 160.000,00 Kč. Komise 
navrhuje, aby alokovaná částka v programu pro rok 2022 byla 200.000,00 Kč. 
Komise souhlasí s obsahem Programu pro poskytování dotací  - OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2022 
v upraveném znění návrhu OSVZ.      (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 
ad 7) Různé, diskuse: 

a) Koordinátor komise sdělil přítomným členům výsledek projednání návrhu (obsahem jednání 
KZS dne 05.05.2021 i 02.06.2021) na přidělení sociálního bytu paní D., kdy RM 
dne 14.06.2021 schválila tento návrh. 

b) Koordinátor komise sdělil přítomným členům, že na stejném jednání (14.06.2021) RM schválila 
revizi Pravidel pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram ve znění Směrnice 
č. 5/2021/MěÚ, která je účinná od 01.07.2021.  Důležité změny budou členům KZS sděleny na 
dalším jednání.  

 
 
Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 01.09.2021 od 16:00 hodin. 
 

 

Datum:   08.07.2021 

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

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 


