
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 07.02.2018

Přítomni: PhDr. P. Vácha, Mgr. A. Ženíšková, MUDr. F. Hauser, JUDr. D. Říhová, píV. Soukupová,

Bc. lvl. Krásová, Mgr. J. Davidová, I'vlgr. M. Ciklerová, pi A. Zemková

Omluveni: pí L. Samková, pí D. Pikrtová

Koordinátor: PhDr. L. Fára

Hosté: Bc. B. Mudrová. pí J. Vacková - OSVZ

Program:

1) Zahájení

2) Žádost o udělení výjimky ze Směrnice č. 112015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů

ve vlastnictví města Příbram"

3) Návrh na přidělení sociálního bytu - udělení výjimky ze Směrnice č. „2015 „Pravidla

pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“

4) Iýávrh na přiděleni bytu pro příjmové vymezené osoby

5) Zádost () udělení výjimky 2 Pravidla č. „2017 „Přidělování a užívání obytných prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram“

6) Nově žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

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

Příbram“)

7) Návrh na přidělení bytu

8) Různé

9) Závěr

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

- hlasováno (proíprotirzdržel se):

Hlasování : Smrt)

ad 2) Žádost o uděiení výjimky ze Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem & směnu bytů ve

vlastnictví města Příbram“

- hlasováno o žadateli (pro!protiízdržel se):

. žádost o udělení výjimky ze Směrnice č. „2015 Pravidla pro pronájem a směnu bytů

ve vlastnictví města Příbram“ paní—

- hlasování: QIOIU - Komise nedoporučila překlopení sociálního bytu

na standardní byt a doporučuje prodloužení nájemní smiouvy o 6 měsíců

ad 3) Návrh na přidělení sociálního bytu - udělení výjimky ze Směrnice č. 1í2015 „Pravidla pro

pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“

- hlasováno 0 žadateli (proíprotiízdržel se):

. žádost na přidělení sociálního bytu - udělení výjimky paní-

- hlasování: 91'010 - Komise doporučila přidělení sociálního bytu - udělení

výjimky ze Směrnice &. 1í2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů

ve vlastnictví města Příbram“

ad 4) Návrh na přiděleni bytu pro příjmové vymezené osoby

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

. návrh na přidělení bytu pro příjmové vymezené osoby paní!

- hlasování: 910í0 - Komise doporucila přidělení bytu pro p IleIOV vymezené

osoby stím, že (1 r ín ' ní rady města OSVZ zjistí vlastnictví k bytu

v Příbrami u paní



ad 5) Žádost o udělení výjimky 2 Pravidla č. 11201 7 „Přidělování a užívání obytných prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram“

- hlasováno (proíprotirzdržel se):

. žádost o udělení výjimky 2 Pravidla č. “02017 „Přid' ' ' "' ání obytných prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram pana

- hlasování: 9í0í0 — Komise doporučila udělem vyjlm y 2 Pravidla &. 1í2017

„Přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města

Příbram“

ad 6) Nově žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky

dle platné Směrnice č. 1í201 5 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

- na vědomí:

ad ?) Návrh na přidělení bytu

* hlasováno 0 žadatelích (proíprotiízdržel se):

. žádost o přidělení bytu panu_

- hlasování: 9í0ř0 - Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy na dobu

3 měsíců

. žádost o přidělení bytu panu_

- hlasování: WWO

. žádost o přidělení bytu panu—

- hlasování: 9í0!0

. žádost o prodloužení nájemní Smlouvypanu_

- hlasování: 9í0í0 - Komise doporu ila uzavreni nájemní smlouvy na dobu

1 roku

Termín dalšího jednáni komise je stanoven na den 14.03.2018 od 15:30 h v místnosti OSVZ

„Povídárna“ na adrese MěU Příbram, čp. 107, v přízemí.

Datum: 09.02.2018

Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha

Podpis:


