
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální

Datum: 03.04.2019

Účast: dle prezenční iistiny

omluveni: přítomni všichni členové komise (jeden čien se dostavil po projednání bodu 1)

Přítomno nejdříve 8 členů, po většinu jednání 9 členů z celkového počtu 9 členů.

Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Vacková Jitka (OSVZ)

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

Program:
1 Uvod. schválení programu.
2. Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
3. Návrhy na přidělení bytů v DPS.
4. Žádost o finanční podporu na výměnu Babyboxu v Nemocnici Benešov.
5. Žádost o výjimku - zařazení žádosti do pořadníku čekatelů Domova seniorů CSZS města

Příbram
6. Různé, diskuse,

ad 1) Úvod & zahájení jednáni předsedou komise. Seznámení & proiednání programu jednání.

Schválení programu. (profprotilzdržel se): Brom

ad 2) Na základě „Směrnice č. 1f2018.fMěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve viastnictví města

Příbram“ projednána žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou

(DPS) KZS (Hlava Vl, čl. 4, bod 2).
Komisí byl předložen návrh týkající se 2 žádosti. \! obecné rovině byla popsána zdravotní

a sociální naléhavost žadateiů vzhledem k umístění do bytu \: DPS.
Komise doporučuje zařazeni předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt \: DPS.

(pro!protiizdržel se): SIMD

Ad 3) Komisi byly předložen návrhy na přidělení bytu \: DPS. Komise byla seznámena & konkrétním

postupem výběruuveMa jejich aktuální sociální a zdravotní naléhavosti.
- přidělení byt ,

Komise dopomčuje uzavření nájemní smlouvy podia „Směrnice čv 1/2018/Méu Pravidfa pro pronájem
& směnu hyfů ve viast ' ' " “ ' 2 roků. (pro!protiizdržel se): 9f0f0

- přidělení byt .
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podie- „Směrníce č. 1/2018/Měu Pravidfa pro pronájem

a směnu bytů ve vlastnictví města Přmramť tj. na dobu 2 roků. (profprotifzdržal se): gram

ad 4) Seznámení s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku výměnu babyboxu v Nemocnici Rudoifa

a Stefanie Benešov z důvodu výměny původního babyboxu za babybox nové generace. Komise

seznámena s výsledky projednání dřívějších žádosti spoiku STATIM.
Komise ggdoporučuje poskytnutí finančního příspěvku pro Babybox pro odložené dětí —
STATIM na výměnu babyboxu \: Nemocnici Benešov. (pro!protifzdržel se): 'H0f2

ad 5)
Seznámení sžádosti nemocnice MEDITERRA Sedlčany o výjimku pro pobyt pana—

u Domově seniorů CSZS města Příbram, Komisi byla sdéšena situace žadateie (rozsa omezenl

svéprávnosti, jeho zdravotní stav, okolnosti pobytu v nemocnici \: Sedlčanech) & další důležité

informace pro posouzení žádosti, Zároveň byla komise seznámena s tím že žádost o zařazení

do seznamu žadatelů do DS 0828 v Příbrami byla_ze strany ředitele 0323 Příbram

zamítnuta již v roce 2018 z důvodu kontraindikace pobytu.
Komise ggsouhlasí s udělením výiimky o zařazení žádosti_do pořadníku

čekatelů Domova seniorů CSZS města Příbram. [proíprotifzdržel se): siam



ad 5) Různé. diskuse:
a) komřse si vyžádala na příštím jednání sdéíit informaci o situaci_

(bylo projednáváno na minulém jednáni KZS).
b) někteří přítomní členové KZS oznámili svou nepřítomnost na dalších jednáních KZS,

která se uskuteční v květnu a červnu 2019.

Další jednáni Komise zdravotní a sociální se uskuteční v plánovaném termínu,
tj. v úterý ?. 5. 2019 od 15:30 v „Povidárně“ budovy OSVZ (T. G. M. 107, Příbram 1).

Datum: 18.04.2019

Zapsal: ' ' ' ise

Podpis:

Předseda komise: MUDL František Hauser

Poapis; _


