
Zápis : iednáni Komise zdravotní a sociální dne 06.09.2017

Přítomni: dle prezenční tisliny

Koordinátor: Bc. 2. Spiítková

Hosté: L. Kolářová, DiS., pí J. Vacková - OSVZ

Program:

„Zahájení

2) Návrh na přidělení sociálního bytu

3) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky

dle platné Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)

41) Návrhy na přidělení bytu v DPS ,

5) Žádost o podporu Linky bezpečí, 2. s., Ustavni 95, 181 02 Praha 8

6) Navržení subjektů ze sociální oblasti při rozděleni části výtěžku ze vstupného - Příbramska

svatohorská šalmaj 2017

7) Program pro poskytování dotací pro rok 2018, oblast sociální, oblast zdravotnictví

8) Různé

9) Závěr

ad 1) PhDr. Vácha — konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem

- hlasováno (proíprotifzdržel se):

Hlasování: BJDFÚ

ad 2) Návrh na přiděleni sociálního bytu

- hlasováno o žadateli (pro!protiízdržel se):

. žádost o přidělení bytupan—

- hlasování: BKOID

ad 3) Nově Žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platně Směrnice č. 11201 5 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

- na vědomí

ad 4) Návrhy na přidělení bytu v DPS

- hlasováno (pro!protiízdržel se):

. žádost o přidělení bytu paní-

- hlasování: BIOIO

. žádost o přidělení bytupaní—

- hlasovaní: Biom

. žádost o přidělení bytupaní—

- hlasování: SFDI-0

ad 5) Žádost o podporu Linky bezpečí, 2. sv Ústavní 95, 181 02 Praha B

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

Začátkem června 2017 obdržel Městský úřad Příbram žádost o finanční podporu ve výši 35.000 Kč

na provoz Linky bezpečí, 2. 3. Komise zdravotní a sociální nepřijala na minulém jednání žádně

stanovisko a požádala o podrobnější informace, na co budou v případě schválení finanční prostředky

využity. Požadované informace byly dodány v žádosti o podporu (individuážní dotace)

přes elektronický formulář, který je k dispozici na webových stránkách města Příbram.

Hlasování: BJOIU - Komisí navržen finanční příspěvek v částce 10.000 Kč



ad 6) Navržení subjektů za sociální oblasti při rozdělení části výtěžku ze vstupného - Příbramska

svatohorská Šalmaj 2017

Při jednání RM dne 24.07.2017 byl projednán bod týkající se rozdělení výtěžku z prodeje vstupenek

na Příbramskou svatohorskou Šalmaj, která se bude konat dne 09.09.2017. RM schválila rozdělení

části výtěžku pro Détskou léčebnu v Bukovanech. Další část výtěžku z prodeje by měla být určena

pro subjekt ze sociální oblasti. 2 RM vzešel požadavek, aby byl tento subjekt navržen na nejbližším

jednání komise zdravotní a Sociální. Na jednání komise byly navrženy:

1) KLUB DEMKA, Žežická 193. Příbram VII

2) PONTON. o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, Budovatelů 116.

261 01 Příbram VII

3) ALKA, o.p.s., Centrum péče o handicapované Alka, Podbrdská 269. 261 01 Příbram V —

Zdaboř

4) ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA, Čs. armády 5, 261 01 Příbram IV

ad 7) Program pro poskytování dotací pro rok 2018, oblast sociální, oblast zdravotnictví

PhDr. Vácha seznámil členy komise s navrženou výší dotace pro oblast sociální a oblast zdravotnictvi

pro rok 2018 a vyzval členy komise zdravotní a sociální, aby se během jednání k této věci vyjádřili —

v oblasti sociální doporučuje RM schválit Zl'vl — 1.800.000 Kč, v oblasti zdravotnictví doporučuje

RM schváíit Zlvl - 200.000 Kč.

- na vědomí

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 04.10.2017 od 15:30 h na adrese MěÚ Příbram,

čp. 107, v přízemí ("povídárna").

Datum: 08.09.2017

Zapsala: pi Jitka Vacková — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha

Podpis:


