Dat,um: 07.08.2019

Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni

Účast: dle prezenční listiny
omluveny/nepřitomny: J. Adamová, DiS., E. Rozmajzlová
PřítomnQ 7 členů komise z celkového počtu 9 členů.
Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)
Vacková Jitka (OSVZ)
Koordinátor: PhOr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
l)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod, schváleni programu.
Žádost o pokračováni spolupráce spočIvajici ve finanční podpoře - Linka bezpečí, z.s.
Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
Návrhy na přidělenI bytů v DPS.
Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ - přiděleni buňky v městské ubytovně.
Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámeni a projednáni programu jednání.
Schválení programu.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
ad 2) Komise se vrátila k projednáni žádosti Linky bezpečí, z.s., o pokračováni spolupráce spočÍvajÍcÍ
ve finanční podpoře v roce 2019. S obsahem žádosti (žádost o dotaci ve výši 35.000.- KČ) byla KZS
seznámena na minulém jednání (26.06. 2019), ovšem žádost nebyla podána přes určenou aplikaci
http://dotace.pribram.eu.
Linka bezpečí žádost v průběhu července t. r. podala přes uvedenou aplikaci, ovšem v některých
pasážích žádosti je uvedeno, že harmonogram projektu ,,Linka bezpečí pro děti a mládež v Příbrami"
je od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Komise doporučuje finančně podpořit projekt ,,Linka bezpečí pro děti a mládež v Příbrami"
částkou ve výši 15.000,- KČ, za podmínky opravy formálni chyby v podané žádosti.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
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 týkajIcI se 4 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazení předložených žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
ad 4) Komisi byly předloženy návrhy na přidělenI bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuální sociálni a zdravotní naléhavosti.
přiděleni bytu pani V
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví' města Příbram", ti. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
přiděleni
bytu
panu nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
Komise
doporučuje
uzavření
a směnu bytů ve vlastnictví města Př/bram': tj. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
přiděleni
bytu
paní Jnájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
Komise
doporučuje
uzavření
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram", tj. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
přiděleni bytu pani A. Křížové
Komise doporučuje 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): 7/0/0
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ad 5) Komisi byl předložen návrh na uděleni výjimky z ,,Pravidel č. 1/2018/MěU pro přidělováni
a užíváni obytných prostor ubytovacího zařízeni (ubytovny) v majetku města Příbram" spočivajici
v nesplněni podmínky trvalého pobytu v Příbrami u pana
Komise byla seznámena s odůvodněním návrhu a situací
Komise doporučuje uděleni výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělováni a užíváni obytných
prostor ubytovacího zařízeni (ubytovny) v majetku města Příbram, spočÍvajici v přiděleni
ubytovací jednotky panu
při nesplněni podmínky požadované doby trvalého pobytu
v Příbrami.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
Komise má zájem být v intervalu 3 měsíců od uzavřeni ubytovací smlouvy s panem
informována o aktuálním vývoji jeho sociá|ní situace.
ad 6) Různé, diskuse:
a. Členové komise se shodli na terminech dalších jednání KZS:
o
o

středa 9. 10. 2019 od 15:30 hodin,
středa 6. 11. 2019 od 15:30 hodin.

Další jednání Komise zdravotní a sociální se uskutečni ve středu 4. 9. 2019 od 15:30
v ,,PovIdárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:

14.08.2019

Zapsal:

PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

Podpis:
Předseda komise:

,

MUDr. František Hauser

Podpis:
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