
 
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 01.06.2016 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Koordinátor: Mgr. R. Dikan 
 
Hosté: pí J. Vacková – OSVZ 
 
Program:  
 1) Zahájení 
 2) Žádost o finanční příspěvek na akci „Černá kavárna“    
 3) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky  
     dle platné Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)  
 4) Návrhy na přidělení bytu v DPS 
 5) Dopis paní I. Šlaisové, trvale bytem Náměstí 11, 262 72 Březnice ohledně bydlení v DPS   
     v Příbrami       
 6) Projednávání návrhů/nominací osobností z příslušných oblastí společenského života  
     dle usnesení R.usn.č.321/2016 ze dne 04.04.2016  
 7) Různé   
 8) Závěr 
 
ad 1) PhDr. Vácha – konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem    

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
         Hlasování: 8/0/0 
 
ad 2) Žádost o finanční příspěvek na akci „Černá kavárna“ 

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Jedná se o žádost o finanční příspěvek na v pořadí druhou akci „Černá kavárna“ ve výši 5.000 Kč 
na honoráře pro hudební doprovod akce. Akce „Černá kavárna“ byla improvizovanou kavárnou potmě, 
která se již konala dne 14.05.2016 v prostorách příbramského D-klubu. Návštěvníci měli možnost 
vyzkoušet si za doprovodného programu s klapkami na očích, jaké to je být nevidomý. Akce měla 
pomoci ke zlepšení komunikace a zvýšení integrace osob s těžkým postižením zraku do společnosti. 
Akce měla přispět ke zvýšení povědomí a existenci příbramské Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých, která poskytuje služby pro těžce zrakově postižené občany starší 15 let na území 
Příbramska.  
 
Hlasování: 8/0/0  -  Komise považuje tuto akci za prospěšnou pro zrakově postižené, leč vzhledem  
                             k tomu, že žádost byla předložena až po konání akce, komise nedoporučuje  
                             poskytnutí finančního příspěvku. Pro případ opakování podobné akce  
                             v budoucnosti doporučuje komise podání žádosti s větším časovým předstihem. 
 
ad 3) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky                   
         dle platné Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města  
         Příbram“) 

- na vědomí: 
 
ad 4) Návrhy na přidělení bytu v DPS 

-   hlasováno o jednotlivých žadatelích (pro/proti/zdržel se): 
 

 žádost o přidělení bytu panu J. Serynkovi 
 hlasování: 7/1/0   
  

 žádost o přidělení bytu paní H. Sýkorové 
 hlasování: 8/0/0 

   

 žádost o prodloužení povolení pobytu v DPS dcery paní I. Foltové na období jednoho 
roku u paní M Portelekyové 

 hlasování: 8/0/0 



 
ad 5) Dopis paní I. Šlaisové, trvale bytem Náměstí 11, 262 72 Březnice ohledně bydlení v DPS  
         v Příbrami   

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Hlasování: 8/0/0 - Komise byla seznámena se sociální situací paní I. Šlaisové. V případě podání  
                           žádosti o byt v DPS v Příbrami komise za těchto podmínek nedoporučuje žádost 
                           ke kladnému vyřízení.  

 
 ad 6) Projednávání návrhů/nominací osobností z příslušných oblastí společenského života dle                    
          usnesení R.usn.č.321/2016 ze dne 04.04.2016 

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 

Rada města rozhodla usnesením R.usn.č.321/2016 ze dne 04.04.2016 o tom, že 50 ks stříbrných 
pamětních medailí, které budou vydány při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami, 
bude určeno pro ocenění významných osobností města. Návrhy/nominace těchto osobností mají vzejít 
z jednotlivých komisí rady města.  
 
Hlasování: 8/0/0 - Komise se usnesla, že všichni členové komise sdělí své návrhy koordinátorovi 
se stručným odůvodněním svého návrhu. V případě, že nikdo nenavrhne žádného nominátora, sdělí 
koordinátor komise OŠKS, že komise žádné osobnosti navrhovat nebude.  
   
 
Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 13.07.2016 od 15:30 h v místnosti OSVZ 
„Povídárna“ na adrese MěÚ Příbram, čp. 107, v přízemí.  
 
Datum: 07.06.2016 
Zapsala: pí Jitka Vacková – pracovnice OSVZ 
Podpis:  
 
Předseda komise: PhDr. Petr Vácha    
Podpis:  
 
 


