Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni
Datum: 07.05.2019
Účast: dle prezenční listiny
omluveni: MUDr. Hauser (předseda komise), Mgr. Luftová
Přítomno nejdříve 6 členů, od bodu 4) programu 7 členů z celkového počtu 9 členů,
Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Be. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Vacková Jitka (OSVZ)
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
l) Úvod, schváleni programu.
2) Programy pro poskytování dotaci pro rok 2020 - oblast sociálni a oblast zdravotnictví
3) Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
4) Návrhy na přidělení bytů v DPS.
5) Návrhy na prodlouženi pronájmů bytů v DPS
6) Žádost o navrženi lůžek sociálnI služby o zařazení do sítě pro dotační řízeni Středočeského
kraje na rok 2020 (Centrum pro seniory - Clementas Mlékovice).
7) Různé, diskuse.
ad l) Úvod a zahájeni Mgr. Konvalinkou, členem komise pověřeným předsedou vedením jednání.
Seznámení a projednání programu jednání.
Schváleni programu.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/0
ad 2) Komise byla seznámena s návrhem programů pro poskytováni dotaci města Příbram pro rok 2020
v oblasti sociální a oblasti zdravotnictví.
·
program pro poskytování dotací pro rok 2020 v oblasti sociálni
Komise doporučuje Radě města schválení programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 v oblasti
sociálni.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/0
·
program pro poskytování dotaci pro rok 2020, oblast zdravotnictví
Komise doporučuje Radě města schválení programu pro poskytování dotací pro rok 2020 v oblasti
zdravotnictví.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/0
ad 3) Na základě ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram" projednána žádost o zařazeni do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) KZS (Hlava VI, ČI. 4, bod 2).
Komisi byl předložen návrh týkajíci se 3 žádostí. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociálni naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazeni předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/0
ad 4) Komisi byly předloženy návrhy na přiděleni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociálni a zdravotní naléhavosti.
přidělení
Komise
doporučujebytu
uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Přl'bram': tj. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/1
přidělení
Komise
doporučujebytu
uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví' města Příbram", tj. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/1

ad 5) Komisi byly předloženy žádosti/návrhy na prodlouženi nájemních smluv u bytů v DPS. Komise
byla seznámena s konkrétni situaci u uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociální a zdravotní
naléhavosti. Ze strany přítomných pracovnic OSVZ byly podány návrhy na dobu dalšího prodlouženi
pronájmů bytů v DPS u každého ze žadatelů.
· prodloužení pronájmu
Komise doporučuje prod/oužen/ nájemní smlouvy v bytě v DPS p. Hamr/emu na dobu 12 měsíců.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
· prodloužení pronájmu
Komise doporučuje prod/oužen/ nájemní smlouvy v bytě v DPS pI Bartošové na dobu 24 měsíců.
(pro/proti/zdržel se): 6/0/1
V rámci projednání návrhů na prodloužení nájemních smluv v bytech v DPS proběhla diskuse členů
komise s následujicim závěrem:
Komise žádá OSVZ a MěRK o zpracování návrhu informovaného souhlasu pro žadatele o byt v DPS
Příbram, kteří jsou partnerskými/manže/skými dvojicemi, o tom, že při prod/užován/ nájemní smlouvy."
a) se vždy bude opět zohledňovat zdravotní a sociá/n/ naléhavost žadatele,
b) skutečnost, že nájemník z vlastních flnančn/ch prostředků zhodnotil (po dohodě s nájemcem)
vybaveni bytu, nezakládá nárok na automatické prodloužení nájemní smlouvy.
ad 6) Seznámení s žádosti Centra pro seniory Clementas Mlékovice, které provozuje domov se
zvláštním režimem (okr, Kolin, území Středočeského kraje). V současné době poskytuje Centrum
Clementas v domově Mlékovice péči vÍce než 180 klientům, z toho 1 klient je s trvalým pobytem v ORP
Příbram. Z tohoto důvodu žádá ředitelka domova Mlékovice o zařazení 1 nebo vice lůžek pro dotační
řízeni' Středočeského kraje pro poskytováni sociálních služeb na rok 2020.
PřItomnI členové komise se dohodli na přesunu bodu programu na přišti jednání.
ad 7) Různé, diskuse.

Další jednání Komise zdravotní a sociální se uskutečni v plánovaném termínu,
tj. ve středu 5. 6. 2019 od 15:30 v ,,Povidárně" budovy OSVZ (T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:
Zapsal:

10.05.2019
mise

Podpis:

Předseda komise'
Podpis:

Mgr. jan Konvalinka (člen komise pověřený řízením jednání)

