Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 11.04.2018

Přítomni: lvlgr. A. Ženíšková, Mgr. lvl. Ciklerová, Bc. lvl. Krásová, pí D. Pikrtová, pí L. Samková,
MUDr. F. Hauser
Omluveni: PhDr. P. Vácha, JUDr. D. Říhová, pí A. Zemková, Mgr. J. Davidová, pí V. Soukupová,
Koordinátor: PhDr. L. Fára

Hosté: Bo. B. Mudrová. pí Jitka Vacková - OSVZ
Program:
1) Zahájení
2) Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální, oblast zdravotnictví
3)

Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky
dle platné Směrnice o. 1í2018íMěU)

4) Návrhy na přidělení bytů v DPS
5)

rýa vědomi — přidělení bytu o. 60l1011 v DPS Příbram VIII, Brodská 100

6) zadost o výjimku ze Směrnice č. 1l2018fMěU — prodloužení pronájmu v sociálním bytě
(vpanl Gazdíková)
?) gádost o spolupráci — onkologická preventivní akce “Střevo tour" a „Zdravé p|íce", Onkomaják 2.5.
8) Zádost o spolupráci — Radost příbramáčkům 2.3.

9) Různé
10) Závěr

1)

Zahájení
.
Mgr. Ženíšková

konstatovala

usnášeníschopnost

a

seznámila

přítomné

s navrženým

programem
.
2)

hlasováno (proíprotiízdržel se): hlasování: GIUIO

Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální, oblast zdravotnictví
. Erogram pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální, oblast zdravotnictví
- hlasování: 6l0í0

|

Komise navrhuje odložení materiálu na příští jednání Komise zdravotní a sociální, OSVZ zašle
e-mašlem členům Komise návrhy Programů pro poskytování dotací v oblasti sociální
a v oblasti zdravotnictví pro rok 2019.

3)

Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky
dle platné Směrnice č. 1120181MěU „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“)
a

4)

na vědomí

Návrhy na přidělení bytů v DPS
hlasováno 0 žadatelích (prolprotiízdržel se):
.

přidělení bytu paní—
—
hlasování: G(OIO - Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle Směrnice
č. 1f20181MěU „Pravidia pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram"

tj. na dobu 2 roků.

. přiděleni byt.. pani-

hlasování: Sfpío - Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ze Směrnice
č. 1í20181lvlěU „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“
tj. na dobu 2 roků.

. přidělení bytu paní—
-

hlasování: Gípíí) - Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ze Směrnice
č.1í20181lvlěU „Pravidta pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“
tj. na dobu 2 roků.

5) Informace o přidělení bytu č.- v DPS na Příbrami vm, Brodská 100
.

na vědomí

c

na základě doporučení Komise zdravotní a sociální
bez projednání vKomisí navrženo RM přidělení bytu č.
Brodská 100 dalším zá'lemcům ze seznamu aktuálních

14.03.2018 bylo OSVZ
vDPS na Příbramí VIII,
žadatelů, manžežskě dvojici,

6) Ž'
'jimku ze Směrnice č. 1í2018íív1ěÚ — prodloužení pronájmu v sociálním bytě
(paní
hlasováno (proíprotiízdržel se):
. Udělení výjimky ze Směrnice č. 1í2018íMěÚ „Pravidla pro pronájem a
'
'
ve vlastnictví města Příbram“ - prodloužení pronájmu v sociálním bytě paní
-

hlasování: 6í0í0

Komise doporučiia prodloužení pronájmu v sociálním bytě o dobu maximálně 6 měsíců.
7)
.

8)
.

Žádost o spolupráci — onkologická preventivní akce “Střevo tour“ a „Zdravě p|íce“, Onkomaják z.s.
Komise bere na vědomí žádost o spolupráci Onkomaják z.s. a preventivní akci „Střevo tour“
považuje jako vhodný doprovodný program pro některou z akcí pořádanou městem Příbram.
Žádost o spolupráci — Radost příbramáčkům, z.s.
Komise bere na vědomí žádost o spolupráci spolku Radost příbramáčkům 2.5. a souhlasí
s podporou zajištění vhodnych skladovacích prostor formou pronájmu městských nebytových
prostor nebo formou poskytnutí individuální dotace.

9) Různé
10) Závěr
Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 02.05.2018 od 15:30 h v místnosti OSVZ
„Povídárna“ na adrese MěU Příbram, č.p. 107, v přízemí.

Datum: 13.04.2018
Zapsalach. Bohumila Mudrová „ pracovnice OSVZ
Podpis:

Zápis ověřil: PhDr. Luděk Fara (koordinátor komise)
Podpis:

