Zápis zjednání Komise zdravotní a sociální
Datum: 13.02.2019

Účast: die prezenční listiny
omluveni: přítomni všichni Členové komise — jeden čšen se dostavil později
Přítomno nejdříve & členů. po většinu jednání 9 členů z celkového počtu 9 členů.
Komise byřa usnášeníschopná.
Hosté: Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Prggramg
1. Uvod, seznámení členů, prohlášení o mlčenlivosti, schválení programu.
2. Statut činnosti komise.
3. Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt \: DPS Příbram.

4.
5.

Programové dotace města Příbram pro rok 2019 v oblasti zdravotní a sociální.
Různé. diskuse.

ad 1) Úvod a zahájení jednaní koordinátorem komise. Vzájemné představení členů komise.
Seznámení s Prohlášením o mlčeníiuosti a podepsání přítomnými čieny Komise zdravotní a sociální
(KZS).
Schválení programu — hlasováno (pro!protifzdržel se): sram
ad 2)

Seznámení s obsahem Statutu činnosyi KZS. Projednány zásadní činnosti vyplývající ze Statutu

(význam činnosti KZS; spolupráce s RMIMěU Příbram; role koordinátora, předsedy a členů komise;

svolání. program a průběh jednání; výstupy 2 íednání). Zápis pořídífzajisť vždy koordinátor komise.
Projednání náplně činnosti KZS a shrnutí zásadních činností KZS (programové dotace, agenda
bytů v Domech s pečovatelskou službou; systém prostupného bydlení. vyjádření k žádostem
o spolupráci v oblasti sociální a zdravotní). Dnešní jednání je věnováno především projednání návrhu
KZS na poskytnutí programových dotací v oblasti sociální a zdravotní. Další témata budou představena
podrobněji na příštímjednání KZS.
Všichni přítomní členové obd rželi Statut činnosti KZS \: písemné podobě (v elektronické podobě
již zasláno 8 pozvánkou na jednání e-mailem).
ad 3)

Na základě „Směrnice č. 1I20181MÉÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictvi města

Příbram" projednává žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) KZS (Hlava VI, čl. 4. bod 2). Od posledního jednání KZS v 99018 neby! seznam žadatelů
aktualizován & je potřebné. aby KZS projednala předložené žádosti o zařazení do seznamu podaných
žádostí (celkem 19 žádostí).
Komise doporučuje zařazení předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt \: DPS.
(pro!protiizdlžel se): 91010
ad 4) ZM Příbram na svém jednání dne 28.01.2019 schválilo rozpočet města Příbram pro rok 2019.
V rozpočtu je v kapitole Odboru sociálních věcí a zdravotnictví uvedena položka Programové dotace
pro oblast sociální a zdravotní. Ve zdravotní oblasti je pro žadatele stanovena častka 200.000 Kč
a v sociální oblasti 2000000 Kč.

Podle Pravide! pro poskytování dotací a návratny'ch finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 22018 podané žádosti o programovou dotaci posuzují jednotlivé komise — postup posouzení
je uveden v článku 14 Pravidel. Všichni přítomní Pravidla obdrželi v písemné podobě.
Programová dotace v oblasti sociální byla ZM Příbram vyhlášena dne 10.09.2018
(č.10451201812M) a všichni přítomni Program pro poskytování dotací pro r. 2019 obdržeši \: písemné
podobě.
Programová dotace v oblasti zdravotnictví byla ZM Příbram vyhlášena dne 10.09.2018

(č.10461201BIZM) &! všichni přítomni Program pro poskytování dotací pro r, 2019 obdrželi v písemné
podobě.

v oblasti sociální bylo přijato celkem 22 žádosti a celková požadavaná částka činila 284111200 Kč.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel & programu a byiy projednány KZS. která se shodla
na jednotném návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hiasování jsou součásti přílohy
k zápisu. KZS navrhuje RM rozdělit všechny finanční prostředky přiděřené \: rozpočtu města.
tj. 2000000 Kč.
V oblasti zdravotnictví byfo přijato celkem 6 žádostí a celková požadovaná částka činila 27400000 KČ.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel & programu a byly projednány KZS, která se shodla
na jednotném návrhu pro RM Příbram, Navrhované částky a výsledky hlasování jsou součástí přílohy
k zápisu. KZS navrhuje RM rozdělit všechny finanční prostředky přiděiené \; rozpočtu města,
tj. 20000000 Kč.

ad 5) Různé, diskuse:

1.

Pozvání na Den otevřených dveří Paliativního lůžkového odděieni ON Příbram, který se
uskuteční v pátek 1. 3. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin.

2.

Členové komise se shodli na termínech dalších jednání do června t, r.

Datum:

18.02.2019

Zapsal:

PhDr. Luděk Fára — koordinátor komise

Předseda komise:

MUDr. František Hauser

POdpiS:

-

