
1 

 

Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
Datum:  07.10.2020 
 
Účast:  dle prezenční listiny  

omluven/nepřítomen: J. Adamová, DiS., Mgr. Davidová, MUDr. Doležal, A. Smejkalová 

Přítomno 5 členů komise z celkového počtu 9 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

  
Hosté:  Jitka Vacková, Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ) 
 
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ) 
 
Program: 

1) Úvod, schválení programu. 
2) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram. 
3) Návrh na přidělení bytu v DPS. 
4) Žádost o výjimku – prodloužení doby ubytování v městské ubytovně. 
5) Různé, diskuse. 

 
 
ad 1)  Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání. 
Schválení programu.        (pro/proti/zdržel se): 5/0/0 
   
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 3 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): 5/0/0  
 
ad 3)  Komisi byl předložen návrh na přidělení bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním 
postupem výběru uvedeného žadatele a jeho aktuální sociální a zdravotní naléhavostí. 
 

- přidělení bytu panu J. 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): 5/0/0  
 
 
ad 4) Přítomným členům komise byla představena žádost pana V. H. o prodloužení maximální doby 
pobytu v ubytovně města Příbram na adrese Čs. armády 5, Příbram IV (dále jen „městská ubytovna“). 
 
V městské ubytovně je na základě Pravidel č. 1/2018/MěÚ maximální doba ubytování 
4 roky (48 měsíců) s tím, že se smlouva o ubytování prodlužuje dodatkem vždy po jednom kalendářním 
měsíci. 
Žadatel o výjimku má smlouvu o ubytování (konsolidované znění MěRK z roku 2017) uzavřenou od 
01.02.2017, tj. maximálně do 31.01.2021. Ubytovaný dlouhodobě pracoval (a v současnosti ještě 
v případě potřeby vypomáhá) v městské ubytovně jako vrátný. Řádně platí nájemné a využité služby. 
MěRK nemá námitek proti udělení výjimky uvedenému žadateli, tj. prodloužení doby ubytování. 
 
OSVZ navrhuje prodloužení doby ubytování pro pana V. H. na dobu určitou24 měsíců (2 roků). 
 
Komise souhlasí s prodloužením maximální doby pobytu pana V. H. v městské ubytovně 
o dalších 24 měsíců.        (pro/proti/zdržel se): 5/0/0  
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ad 5) Různé, diskuse. 
 
Ze strany předsedy a koordinátora komise bylo vysvětleno, z jakého důvodu nebyl do programu tohoto 
jednání KZS zařazen bod: Projekt „Strategický plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu 
ORP Příbram“. Hlavním důvodem byla snaha projednat pouze neodkladné záležitosti a tím zkrátit 
dobu jednání na minimum (vzhledem k platným opatřením proti šíření nemocí COVID-19). 
 

 
 
Další jednání Komise zdravotní a sociální se uskuteční ve středu 04.11.2020 od 16:30 

v „Povídárně“ budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram 1). 
 

 

 

 

Datum:   12.10.2020 

Zapsal:   PhDr. Luděk Fára v. r. -  koordinátor komise 
 

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 


