Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 07.06.2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Koordinátor: Mgr. R. Dikan
Hosté: Bc. Lišková, Bc. Štiková, DiS., pí J. Vacková - OSVZ

Program:
Ugahájení
2) Zádost o udělení výjimky ze směrnice č. 12015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“
3) Program pro poskytování dotací pro r. 2018, oblast sociální, oblast zdravotnictvi

at) Nově žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky
dle platně Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)
5) lýávrhy na přidělení bytu a prodloužení nájemních smluv v DPS
6) žádost o příspěvek pro hráče z Dětského domova Husita v Dubenci

?) Zádost o poskytnutí finanční podpory na provoz mobilního hospice Péče doma, 2. u., Vltavská
207í20, 150 00 Praha 5 — Smíchov
8) Informace k individuální žádosti o poskytnutí finanční podpory Ponton, 2. s., Podmostni 1, 301 00
Plzeň
9) Různé
10) Závěr

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

hlasováno (proíprotilzdržel se):

Hlasování : QIDIO

Na jednání Komise se dostavila JUDr. Říhová.

ad 2) Žádost o udělení výjimky ze Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram„

-

hlasováno o jednotlivých žadatelích (pro!protiízdržel se):
.

žádost o udělení vyjimky pana _— Komise doporučuje žádosti panavyhovět, doporučuje změnu ategonzace stávajícího bytu 2 režimu sociálního
na režim služební
hlasování: 10mm

.

žádost o udělení vyjimky paní-_ Komise nedoporučuje vyhovět žádosti
paní-týkající se vymeny soucasněho sociálního bytu za větší sociální byt

-

hlasování: 10mm

ad 3) Program pro poskytování dotací pro r. 2018, oblast sociální, oblast zdravotnictvi
hlasováno (proíprotiízdržel se):
Hlasování: 101010 - Komise navrhuje odtožení materiálu na příští jednání Komise zdravotní a sociální,
OSVZ připraví & zašle e—mailem členům Komise platně Programy pro poskytování dotací s doplněním
o návrhy změn obsahu Programů pro poskytování dotací v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví pro

rok 2018

ad 4) Nově žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platné Směrnice č. 1201 5 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“)
na vědomí

ad 5) Návrhy na přiděleni bytu a prodloužení nájemních smluv v DPS

-

hlasováno (pro!protilzdržel se):

.

žádost o přidělení bytu manželům—
-

.

hlasování: 101in

žádost o přidělení bytu panu—
-

hlasování: 10í0í0

-

žádost o přidělení bytu panuhlasování: 10mm

.

žádost o přidělení bytu manželům—
-

.

žádost o přidělení bytu páni-

.

hlasování: 10í0l0

hlasování: 10mm

žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro paní—

-

hlasování: micro — Komise doporučila uzavřít nájemní smlouvu na dobu
1 roku

.

žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro pana-

-

hlasování: micro — Komise doporučila uzavřít nájemní smlouvu na dobu
3 měsíců

ad 6) Žádost o příspěvek pro hráče z Dětského domova Husita v Dubenci
—
hlasováno (proíprotiízdržel se):

Hokejový klub HC Příbram má ve svém týmu hráče _, nar. 2003, který bydlí vDětském
domově Husita v Dubenci. Tento hráč je členem hokejového klubu již šestou sezonu. HC Příbram
žádá o finanční podporu na jeho členský příspěvek, který činí 10.000 Kč ročně na sezónu 201702018.

Hlasování: micro — Komisí navržen finanční příspěvek v částce 4.000 Kč

od 7) Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz mobilního hospice Péče doma, 2. u., Vltavská
207020, 150 00 Praha 5 — Smíchov
hlasováno (pro!protiízdržel se):
Mobilní hospic Péče doma, 2. u. je
a ošetřovatelskou péči klientům všech
Středočeského kraje. Mobilní hospic Péče
10 pacientům za rok. Péče o pacienty má

nezisková organizace a poskytuje komplexní zdravotní
věkových skupin v domácím prostředí, a to na území
doma, 2. 0. konkrétně ve městě Příbrami pomůže průměrně
různou délku, ale u většiny případů se jedná o dobu 30 dní,

četnost návštěv personálu mobilního hospiceje 2-3 návštěvy denně.
Hlasování: 10l0f0 - Komisí nenavržen žádný finanční příspěvek

od 8) Informace k individuální žádosti o poskytnutí finanční podpory Ponton, 2, s.
hlasováno (proíprotiízdržel se):
Hlasování: 10í0f0 - Komise navrhuje, aby na příští jednání Komise byl přizván Bc. Jakub Václavů,
ředitel Ponton, 2. s.. Podmostní 1, 301 00 Plzeň

Termin dalšího jednání komise je stanoven na den 12.07.2017 od 15:30 h na adrese MěÚ Příbram,
čp. 107, v přízemí ("povídárna").

Datum: 09.06.2017
Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ
Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha
Podpis:

