
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 06.06.2018

Přítomni: PhDr. P. Vácha, Mgr. A. Ženíšková Mgr. J. Davidová, Bc. M. Krásová, JUDr. D. Říhová,

pi L. Samková, pí V. Soukupová, MUDr. F. Hauser

Omluveni: Mgr. M. Ciklerová, pí D. Pikrtová, pí A. Zemková

Koordinátor: PhDr. L. Fára

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

Program:

1) gahájení ,

2) Zádost o překlopení sociálního bytu na standardní nebo o výjimku ze Směrnice č. 112018íMěU —

prodloužení pronájmu (paní Toušovská) _

3) Žádosti o výjimku ze Směrnice č. 1í2018ílv1ěU — návrhy na přidělení sociálních bytů

4) zadost o vyjimku z Pravidel č. 112017 — návrh na přiděleni ubytovací buňky (pan Stanimirovič)

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

dle platné Směrnice o. 1í2018ílv1ěU)

6) Návrh na přidělení bytu v DPS

?) Návrhy na prodloužení pronájmů bytů v DPS

8) Různé

9) Závěr

1) Zahájení

. PhDr. Vácha konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem

. hlasováno (pro!protiízdržel se): hlasování: smío

2) Žádost o překlopení sociálního b u na standardní nebo o výjimku ze Směrnice č. 1í2018ílvíěÚ —

prodloužení pronájmu*

hlasováno (proíprotiízdržel se):

. překlopení sociálního bytu na standardní nebo udělení výjimky ze Směrnice

č. 1120181Měu „Pravid " měnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ —

prodloužení pronájm

- hlasování: 8l0í0

Komise nedoporučuje udělení výjimky ze směrnice spočívající v prodloužení pronájmu ani

překlopení sociálního bytu na standardní.

3) Žádosti o výjimku ze Směrnice č. 1i2018lív1ěÚ — návrhy na přidělení sociálních bytů

hlasováno (proíprotiízdržel se):

o udělení výjimky ze Směrnice č. 1í2018í'MěÚ „Pravidla pro pronájem & směnu b ů

ve vlastnictví města Příbram“ spočívající v přidělení sociálního bytu

při nesplnění podmínky požadované doby trvalého pobytu v Příbrami

- hlasování: BIDIO - Komise doporučuje udělení výjimky ze směrnice spočívající vpřidělení

sociálního bytu.

. udělení výjimky ze Směrnice č. 1í2018íMěÚ „Pravidla pro pronájem & směnu b tů

ve vlastnictví města Příbram“ spočívající v přidělení sociálního bytu_

při nesplnění podmínky požadované doby trvalého pobytu v Příbrami

- hlasování: síoro - Komise doporučuje udělení výjimky ze směrnice spočívající vpřidělení

sociálního bytu.

. udělení výjimky ze Směrnice č. 1í2018íMěÚ „Pravidla pro pronáje " “

ve vlastnictví města Příbram" spočívající vpřidělení sociálního bytu

při nesplnění podmínky týkající se vlastnictvi nemovitosti



- hlasování: sroro - Komise doporučuje udělení výjimky ze směrnice spočívající vpřidělení

sociálního bytu.

4) Žádost o výjimku z Pravidel č. 112017 - návrh na přidělení ubytovací buňky

hlasováno (proíprotiízdržel se):

o udělení výjimky z Pravidel č. 1í201? pro přidělování a užívání obytnych prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram spočívající v přidělení ubytovací buňky

při nesplnění podmínky požadované doby trvalého pobytu v Příbrami

hlasování: 8í0í0 - Komise doporučuje udělení výjimky z pravidel spočívající v přidělení

ubytovací buňky.

5) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle piatně Směrnice č. 1í2018!lv1ěU „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

. na vědomí

6) Návrh na přiděleni bytu v DPS

hlasováno 0 žadatelích (proíprotžízdržel se):

. přidělení|:qu

- hlasování: _ - omíse doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle Směrnice

č. 1í20181lutěU „Pravidía pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“

tj. na dobu 2 roků.

Zjednání komise odešla JUDr. D. Říhová.

?) Návrhy na prodloužení pronájmu bytů v DPS

hlasováno 0 žadatelích (proíprotiízdržel se):

. prodloužení pronájmu—
- hlasování: 7í0í0 - Komise doporučuje prodloužení nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců.

. „masem„mna,-mu—
- hlasování: TíOíO - Komise doporučuje prodloužení nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců.

8) Různé

9) Závěr

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 11.07.2018 od 15:30 h v místnosti OSVZ

,Povídárna“ na adrese MěU Příbram, č.p. 107, v přízemí.

Datum: 07.06.2018

Zapsalach. Bohumila Mudrová — pracovnice OSVZ

Podpis:

Zápis ověřil: PhDr. Luděk Fára (koordinátor komise)

Podpis:


