
 
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 06.12.2017 

 
Přítomni: PhDr. P. Vácha, MUDr. F. Hauser, Mgr. M. Ciklerová, pí L. Samková, pí V. Soukupová,  
               JUDr. D. Říhová, pí A. Zemková  
Omluveni: Mgr. A. Ženíšková, Bc. M. Krásová, pí D. Pikrtová, Mgr. J. Davidová 
 
Koordinátor: Bc. Z. Splítková  
 
Hosté: pí J. Vacková - OSVZ.  
  
Program:  
1) Zahájení 
2) Žádost o výjimku prodloužení smlouvy v sociálním bytě  
3) Žádost o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“   
4) Návrh na zajištění dodavatele realizace sociálních pohřbů 
5) 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“) 

6) Různé 
7) Závěr  

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

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 Hlasování: 7/0/0 
  
ad 2) Žádost o udělení výjimky na prodloužení smlouvy v sociálním bytě     

- hlasováno o žadateli (pro/proti/zdržel se): 
 

 žádost o udělení výjimky na prodloužení smlouvy paní …………………..  
 hlasování: 5/0/2 - Komise nedoporučila udělení výjimky prodloužení smlouvy 

v sociálním bytě o 3 měsíce 
 

ad 3) Žádost o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů  
         ve vlastnictví města Příbram“     

- hlasováno o žadateli (pro/proti/zdržel se): 
 

 žádost o udělení výjimky paní ……………. 
 hlasování: 7/0/0 - Komise doporučila udělení výjimku pro přidělení sociálního 

bytu na Příbrami VI – Březové Hory, U Dolu Anna 26 
 

   žádost o udělení výjimky paní ……………….. 
 hlasování: 7/0/0 - Komise doporučila udělení výjimky pro přidělení sociálního 

bytu na Příbram IV, Čs. armády 5 
 
ad 4) Návrh na zajištění dodavatele realizace sociálních pohřbů   

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 

Projednání návrhu na zajištění dodavatele realizace sociálních pohřbů dle Vyhlášky 
č 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem podle 
místních zvyklostí (dále jen „slušné pohřbení“) s nejvýhodnější cenovou nabídkou. Z důvodu 
rozšíření úkonů v rámci sociálního pohřbu došlo k navýšení konečné ceny za jeho vypravení. 
Proto byli s dodáním cenového návrhu v souladu s Vyhláškou č. 277/2017 Sb. osloveni 
poskytovatelé pohřebních služeb v Příbrami. Jednalo se celkem o tři poskytovatele pohřebních 
služeb. Jeden poskytovatel i přes opakované urgence nedodal požadovaný cenový návrh, 
a proto nemohl být do výběru zařazen. 
Dodané cenové nabídky: PS Bouší a Ponížil (10.450,- Kč vč. DPH)  
                                      PS Roman Vítek (14.283,- Kč vč. DPH)  



Hlasování 7/0/0 - Komise doporučila realizovat sociální pohřby dodavatelem PS Bouší a Ponížil 
  
ad 5) 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 
 

 
Termín dalšího jednání komise je stanoven z důvodu projednání poskytnutí finanční podpory 
pro rok 2018 v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociální  na den 10.01.2018 od 15:30 h na adrese 
MěÚ Příbram, čp. 107, v přízemí ("povídárna"). 

 
Datum: 07.12.2017 
Zapsala: pí Jitka Vacková – pracovnice OSVZ 
Podpis:  
 
Předseda komise: PhDr. Petr Vácha     
Podpis:  
 
 
 


