Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni
Datum: 05.06.2019
Účast: dle prezenční listiny
omluveni: Mgr. J. Konvalinka, Mgr. M. Ciklerová, Mgr. J. Davidová, MUDr. J. Doležal,
A. Zemková, D. Vaňousová - Pešková, Mgr. S. Luftová
Přítomni 2 členové komise z celkového počtu 9 členů.
Komise ,n,ebyla usnášeníschopná.
Hosté: Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Vacková Jitka (OSVZ)
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
l) Úvod, schváleni programu.
2) Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
3) Návrhy na přiděleni bytů v DPS.
4) Termíny dalších jednání komise.
5) Různé, diskuse.
ad l) Úvod a zahájeni jednání předsedou komise. Seznámeni a projednáni programu jednání.
Dohoda na programu. Komise není usnášeníschopná.
ad 2) 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).
Přítomným členům komise byl předložen návrh týkajlci se 5 žádosti. V obecné rovině byla popsána
zdravotní a sociálni naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS.
Přítomni členové komise berou na vědomí zařazeni předložených žádosti do seznamu žadatelů
o byt v DPS.
ad 3) Komisi byly předloženy návrhy na přiděleni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociálni a zdravotní naléhavostí.
Přítomni se dohodli, že z důvodu efektivnosti využívání bytů v DPS se návrhy posoudí a případně
přítomni členové komise doporučí k projednáni přímo RM Příbram v nejbližším termínu jednání.
přiděleni bytu
Př/tomn/ členové komise doporučuji přidělení bytu v DPS a souhlasí s pro/ednán/m návrhu v RM
bez usneseni Komise zdravotní a sociálni
přidělení bytu
Př/tomn/ členové komise doporučuj/ pňdělenl bytu v DPS a souhlasí s projednán/m návrhu v RM
bez usneseni Komise zdravotní a sociální.

ad 4) Předsedou komise byly stanoveny terminy dalších jednání:
o středa 26. 6. 2019 od 15:30 hodin,
o středa 7. 8. 2019 od 15:30 hodin,
o středa 4. 9. 2019 od 15:30 hodin.

ad 5) V rámci závěrečné diskuse byl učiněn souhrn žádosti, které bude třeba na dalším jednání komise
projednat:
-

-

Žádost o navržení lůžek sociálni služby o zařazeni do sItě pro dotační řízeni Středočeského
kraje na rok 2020 (Centrum pro seniory - Clementas Mlékovice);
žádost o pokračováni spolupráce spočivajici ve finanční podpoře v roce 2019 - Linka bezpečí,

Z.S.;

žádost o finanční dar - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub
,,Radost", Prostějov.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskutečni ve středu 26. 6. 2019 od 15:30
v ,,PovIdárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:

12.06.2019
or komise
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Podpis:

Předseda komise:
Podpis:

MUDr. František Hauser

