
 
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 03.05.2017 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Koordinátor: Mgr. R. Dikan 
 
Hosté: pí J. Vacková - OSVZ  
  
Program:  
 1) Zahájení 
 2) Žádost o poskytnutí individuální dotace - Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80,  
     261 01 Příbram I  
 3) Žádost o poskytnutí individuální dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých            
     České republiky, z. s., Krakovská 1695, 110 00 Praha    
 4) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky  
     dle platné Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“) 
 5) Návrh na přidělení bytu v DPS    
 6) Různé  
 7) Závěr 
 
ad 1) PhDr. Vácha – konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem    

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
         Hlasování: 8/0/0 
 
ad 2) Žádost o poskytnutí individuální dotace - Oblastní nemocnice Příbram, a.s.,  
         Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I  

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Oblastní nemocnice Příbram a.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč pro částečné 
financování projektů určených pacientům Oblastní nemocnice Příbram, a.s. a projekt pro osvětovou 
činnost nemocnice v mateřských školách, zřizovaných městem Příbram. Jedná se o projekty Hrajeme 
si s nemocnicí, Dobrovolnické centrum, Zdravotní klaun, Bazální stimulace a Nemocnice míří 
do školek. 
 
 Hlasování: 8/0/0  -  Komisí navržen finanční příspěvek v částce 50.000 Kč 
 
ad 3) Žádost o poskytnutí individuální dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  
        České republiky, z. s., Krakovská 1695, 110 00 Praha    

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s. (dále jen SONS ČR, z. s.) 
oblastní pobočka Příbram ve spolupráci s Divadlem A. Dvořáka každoročně pořádá „Černou kavárnu“. 
Zde si mohou zájemci zážitkovou formou vyzkoušet život nevidomých. Černá kavárna měla velký 
ohlas, na jehož základě v posledních dvou letech registrovali nárůst klientů se zrakovým postižením. 
Vzhledem k úspěšnosti akce bude rozšířen program i ve venkovních prostorech 
Divadla A. Dvořáka Příbram, kde bude současně s Černou kavárnou probíhat Běh s bílou holí 
pro Bílou pastelku. Souběžně budou probíhat i další sportovní a zábavné aktivity. Od akce „Černobílý 
svět“ si SONS ČR, z. s., oblastní pobočka Příbram slibuje především všeobecný nárůst informovanosti 
o problematice zrakově postižených občanů. Celkové náklady jsou 20.662 Kč. Termín konání akce 
se uskuteční dne 18.06.2017. 
 
Hlasování: 8/0/0  -  Komisí navržen finanční příspěvek v částce 10.000 Kč 
 
Z jednání komise odešel předseda komise PhDr. Vácha. 
 
ad 4) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky                   
         dle platné Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města  
         Příbram“) 

- na vědomí: 



 
ad 5) Návrh na přidělení bytu v DPS 

-   hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 

 žádost o přidělení bytu paní ……….. 
 hlasování: 7/0/0   
 

 
Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 07.06.2017 od 15:30 h v místnosti OSVZ 
„Povídárna“ na adrese MěÚ Příbram, čp. 107, v přízemí.  
 
Datum: 05.05.2017 
Zapsala: pí Jitka Vacková – pracovnice OSVZ 
Podpis:  
 
Předseda komise: PhDr. Petr Vácha     
Podpis:  
 
 
 


