Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální
Datum: 02.12.2020
Účast: dle prezenční listiny
omluven/nepřítomen: Mgr. Ciklerová
Přítomno 8 členů komise z celkového počtu 9 členů.
Komise byla usnášeníschopná.
Hosté: Bc. Bohumila Mudrová, Jitka Vacková (OSVZ)
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod, schválení programu.
Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
Návrh na přidělení bytu v DPS.
Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení nájemní doby v sociálním bytě.
Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – přidělení ubytovací buňky v městské ubytovně.
Různé, diskuse.

ad 1) Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání.
Schválení programu.
(pro/proti/zdržel se): 8/0/0
ad 2) Na základě „Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“ byla projednána žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou
službou (DPS) KZS (Hlava VI, čl. 4, bod 2).
Komisi byl předložen návrh týkající se 9 žádostí. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístění do bytu zvláštního určení v DPS.
Komise doporučuje zařazení předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 8/0/0
ad 3) Komisi byly předloženy návrhy na přidělení bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuální sociální a zdravotní naléhavostí.
- přidělení bytu paní J. K.
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): 8/0/0
- přidělení bytu paní K. R.
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): 8/0/0
- přidělení bytu paní M. S.
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): 8/0/0
ad 4) Přítomným členům komise byla představena žádost paní Z. K. o prodloužení nájemní doby
v sociálním bytě o dobu 3 měsíců. Žadatelce končí nájemní smlouva 31.01.2021 (vyprší max. doba
smlouvy 24 měsíců), kdy však přes její snahu o získání standardního bydlení v posledních měsících (2x
účast ve výběrovém řízení na standardní byt města Příbram, nepodepsání nájemní smlouvy
v komerčním standardním bytě „ na poslední chvíli“ ze strany pronajímatele) se toto nepodařilo.
Vyhovění žádosti umožní žadatelce, která pracuje a řádně plní program sociální práce, aby si vyhledala
vhodné standardní bydlení a nedošlo u ní k propadu do nižších stupňů bydlení (azylový dům, ubytovna).
OSVZ navrhuje prodloužení nájemní doby pro paní Z. K. o 3 měsíce, tedy do 31.04.2021.
Komise souhlasí s prodloužení nájemní doby pro paní Z. K. o 3 měsíce, tedy
do 31.04.2021.
(pro/proti/zdržel se): 8/0/0
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ad 5) Přítomným členům komise byl představen návrh OSVZ na udělení výjimky z Pravidel
č. 1/2018/MěÚ pro pana J. R., která spočívá v přidělení ubytovací buňky v ubytovně města Příbram i
přes nesplnění podmínky trvalého pobytu v Příbrami (klient má trvalé bydliště hlášené v Lázu).
Klient aktuálně využívá služeb Nízkoprahového denního centra a Noclehárny (od roku 2017) a po celou
dobu dodržuje pravidla této služby a jeho chování je nekonfliktní. Jeho příjem tvoří starobní důchod
a má navázanou spolupráci se Střediskem terénních služeb CSZS. Po přidělení ubytovací buňky bude
přihlášen k TP v Příbrami a program sociální práce u něj bude zaměřen udržení si ubytování na městské
ubytovně a případné nalezení vhodného následného bydlení.
Přidělením ubytovací buňky dojde ke zlepšení životních podmínek seniora se zdravotními problémy,
neboť stávající situace s ohledem na věk a zdravotní stav klienta pro něj není vhodná.
OSVZ navrhuje udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ a přidělení ubytovací buňky v ubytovně města
Příbram panu J. R.
Komise souhlasí s udělením výjimky z pravidel č. 1/2018/MěÚ a přidělením ubytovací buňky
v ubytovně města Příbram panu J. R.
(pro/proti/zdržel se): 8/0/0

ad 6) Různé, diskuse.
a) Koordinátor připomenul členům komise obsah Dodatku č. 1 ke Statutu činnosti komise RM,
který byl s členy komise projednán mailovou komunikací a došlo k jeho schválení pro KZS.
Zároveň se přítomní členové komise shodli na tom, že pokud bude probíhat jednání KZS
on-line, tak bude použita aplikace Google Meet a v průběhu ledna 2021 dojde k vyzkoušení této
formy jednání.
b) Koordinátor předal přítomným členům komise oslovení ze strany paní místostarostky
Mgr. Z. Brožíkové ohledně nového ocenění ze strany města Příbram pro jeho občany – Cena
města Příbram a shrnul smysl a podmínky akce.
Předseda komise navrhl nominovat na ocenění pana J. D., dlouholetého tanečního mistra, který
již po 3 generace provozuje (mj.) taneční kurzy pro mládež.
Komise souhlasí s nominací pana J. D. na udělení Ceny města Příbram.
(pro/proti/zdržel se): 8/0/0
c) Členům komise byl předán přehled organizací, které požádaly do 30.11.2020 o programové
dotace města Příbram na rok 2021 v oblasti sociální a zdravotnictví. Zároveň byl předjednán
harmonogram projednání žádostí ze strany komise (ovšem pokud bude 07.12.2020 ZM
schválen rozpočet města na rok 2021) – v lednu 2021 projednat žádosti o dotace v oblasti
zdravotnictví a v únoru 2021 projednat žádosti o dotace v sociální oblasti.
d) Byly stanoveny další termíny jednání komise:
a. středa 13.01.2021 od 16:30 hodin,
b. středa 03.02.2021 od 16:30 hodin,
c. středa 03.03.2021 od 16:30 hodin.

Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 13.01.2021 od 16:30 hodin.

Datum:

07.12.2020

Zapsal:

PhDr. Luděk Fára v. r. - koordinátor komise

Předseda komise:

MUDr. František Hauser v. r.
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