
 
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 02.03.2016 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Koordinátor: Mgr. R. Dikan 
 
Hosté: Bc. Lišková, pí J. Vacková – OSVZ 
 
Program:  
 1) Zahájení 
 2) Žádost o finanční příspěvek na činnost organizace ALKA.o.p.s., Podbrdská 269, 261 01 Příbram V 
 3) Žádost o finanční podporu za poskytovanou péči Domovem pod lípou, poskytovatel sociálních  
     služeb, Lipník 110, 294 43 Čachovice 
 4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 spolku FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ,  
     Na Poříčí 6, Praha 1 - Klokánek Janovice nad Úhlavou  
 5) Rozpočet projektu a požadavek na dotaci z rozpočtu města Příbram na rok 2016 pro Společně,  
    o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno na projekt Senior Point  
 6) Návrhy na přidělení sociálního bytu  
 7) 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“)  
 8) Návrhy na přidělení bytu v DPS 
 9) Různé   
10) Závěr 
 
ad 1) PhDr. Vácha – přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné  
        s navrženým programem (pro/proti/zdržel se) 
        Hlasování: 7/0/0 
 
ad 2) Žádost o finanční příspěvek na činnost organizace ALKA o.p.s. 
        Hlasováno: (pro/proti/zdržel se) 
ALKA má podanou žádost o provozní dotaci ze Středočeského kraje pro rok 2016.  S ohledem na to, 
že má povinnost zajistit 30% dofinancování dotace, skládá zbytek potřebné částky z různých zdrojů 
(obecní rozpočty, nadace a nadační fondy, jednotlivci i firemní dárci). Z tohoto důvodu se obrací 
na město Příbram s žádostí o pomoc se spolufinancováním práce a péče o klienty, kteří služby denně 
využívají. Příspěvek města Příbram použijí výhradně na provoz Centra péče o handicapované ALKA. 
Klienti ALKY jsou aktuálně rovnoměrně rozložení ve všech věkových kategoriích od cca 10 měsíců 
do cca 54 let věku. Klienti mají zpravidla těžká až velmi těžká kombinovaná postižení, většinou 
s hlavní diagnózou Dětská mozková obrna, ale i autismus, Downům syndrom, Friedreichova ataxie 
atd. Ke svému životu nezbytně potřebují dopomoc jiné osoby a bez vozíku, kočáru či berlí se prakticky 
neobejdou.  
        Hlasování: 6/0/1  - Komisí navržen finanční příspěvek v částce 90.000 Kč  
 
Na jednání Komise se dostavila pí Čápová a MUDr. Hauser. 
 
ad 3) Žádost o finanční podporu za poskytovanou péči Domovem pod lípou, poskytovatel sociálních 
služeb,                                bytem Příbram VII 
        Hlasováno: (pro/proti/zdržel se) 
Jmenovaný žije v zařízení celoročně. Domov pod lípou poskytuje pobytovou službu dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Domov 
pod lípou poskytuje službu osobám s poruchou autistického spektra. Vzhledem k tomu, že každé 
město, obec atd. dostává na zajištění sociálních služeb pro své obyvatele finance, kterými má zajistit 
potřebnou péči svým občanům, podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách § 94, žádá Domov 
pod lípou o finanční podporu na poskytovanou péči a na speciální potřeby pro nezletilého.  
        Hlasování: 6/0/3  - Komisí navržen finanční příspěvek v částce 5.000 Kč  
 
 
 
 
 



 
ad 4) Žádost o finanční příspěvek na rok 2016 spolku FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ  - Klokánek  
        Janovice nad Úhlavou.  
       Hlasováno: (pro/proti/zdržel se) 
Spolek FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ – Klokánek Janovice nad Úhlavou použije příspěvek 
k částečnému zajištění péče o zanedbané, týrané, zneužívané a jinak sociálně slabé. Počet a věkové 
složení dětí se v průběhu roku mění dle potřeby pomoci ohroženým dětem. Aktuální kapacita 
Klokánku je 28 dětí.   
        Hlasování: 9/0/0  - Komisí nenavržen žádný finanční příspěvek   
 
ad 5) Rozpočet projektu a požadavek na dotaci z rozpočtu města Příbram na rok 2016 pro Společně 
o.p.s. na projekt Senior Point 
        Hlasováno: (pro/proti/zdržel se) 
        Hlasování: 6/0/3  - Komisí navržen finanční příspěvek v částce 400.000 Kč  
 
Z jednání Komise odešla Bc. Ženíšková.  
 
ad 6) Návrhy na přidělení sociálního bytu  

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

 žádost o přidělení bytu panu ………….. 
 hlasování: 8/0/0    

 

 žádost o přidělení bytu paní ………….. 
 hlasování: 8/0/0   
 

 žádost o přidělení bytu paní ………….. 
 hlasování: 8/0/0  

 

 žádost o přidělení bytu panu ………….. 
 hlasování: 8/0/0    

 

 žádost o přidělení bytu paní ………….. 
 hlasování: 8/0/0   
 

 
ad 7) 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 8) Návrhy na přidělení bytu v DPS 

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

 žádost o přidělení bytu paní ………….. 
 hlasování: 8/0/0   
  

 žádost o přidělení bytu panu ………….. 
 hlasování: 8/0/0  

 

         přidělení bytu paní ………….. 
 hlasování: 8/0/0   
  

 žádost o přidělení bytu paní ………….. 
 hlasování: 8/0/0  

 
           
ad 9) Bc. Kočová – informace o DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci 6. narozenin dne 10.03.2016 
od 14:00 do 18:00 h v prostorách NZDM Bedna (sídliště „Křižák“, Budovatelů 1116, Příbram VIII).         
          



Termín dalšího jednání Komise je stanoven na den 06.04.2016 od 15:30 h v místnosti OSVZ 
„Povídárna“ na adrese MěÚ Příbram, čp. 107, v přízemí.  
 
Datum: 03.03.2016 
Zapsala: pí Jitka Vacková – pracovnice OSVZ 
Podpis:  
 
 
Předseda komise: PhDr. Petr Vácha    
Podpis:  
 
 


