Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 12.07.2017

Přítomni: dle prezenční listiny
Koordinátor: Mgr. R. Dikan
Hosté: Bc. J. Václavů, ředitel Ponton. 2. s., Mgr. B. Vacková, Bc. Lišková Bc. Štíková, DiS.,

L. Kotářová, DiS., pí J. Vacková - (3sz
Program:
„Zahájení
2) Informace k individuální žádosti o poskytnutí finanční podpory Ponton, z. e., Podmostní 1, 301 00
Plzeň
3) Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“
4) Návrh na přidělení sociálního bytu
5) Nová žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky
dle platné Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)

6) Návrhy na přidělení bytu v DPS
_
?) Žádost o podporu Linky bezpečí, 2. s., Ustavni 95, 181 02 Praha 8
8) Program pro poskytování dotací pro r. 2018, oblast sociální, oblast zdravotnictví
9) Různé
10) Závěr

ad 1) PhDr. Vácha — konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem
- hlasováno (proíprotiízdržel se):
Hlasování: 8í0í0

ad 2) Informace k individuální žádosti o poskytnutí finanční podpory Ponton, 2. s., Podmostní 1,
301 00 Plzeň
- za Ponton, 2. s. přítomen ředitel Bc. J. Václavů

ad 3) Žádost o udělení výjimky ze Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
-

ve vlastnictví města Příbram„
hlasováno o jednotlivých žadatelích (pro!protiízdržel se):
.

žádost o udělení v'jimky paní _- Komise nedoporučuje vyhovět žádosti
pan-ohledně pře opení soma ního bytu na standardní formu bydíení
hlasování: BIOIO

ad 4) Návrh na přidělení sociálního bytu
-

hlasováno 0 žadateli (pro.-'protiízdržel se):

.

žádost o přidělení bytu paní_- Komise doporučuje žádosti panívyhovět, s podmínkou splácení dluhu městu Příbram
-

.

hlasování: 810K)

žádost o přidělení bytu paní—
-

hlasování: EMO,-'()

. žádost o přidělení bytu paní—
-

hlasování: BíUíO

.

žádost o přidělení bytu panuhlasování: 8í0í0

.

žádost o řidětení bytu paní_ _ komise doporučuje vyhovět žádosti
paní— 'e třeba do Init informaci o finanční situaci paní _
a o schopnosti panthradit stanovenou výši nájemného

.

hlasování:

žádost o řidělení bytu panu _ - Komise doporučuje řešení bydlení
paniv režimu DPS
hlasování: BíOíO

ed 5) Nově žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky
dle platné Směrnice č. 1í2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram")
-

na vědomí

Z jednání odešla I'v1gr. Ženíšková

ad 6) Návrhy na přidělení bytu v DPS
hlasováno (proíprotiízdržel se):

.

žádost o přidělení bytu pan—
hlasování: NOIO

.

žádost o přidělení bytu paní—
-

.

hlasování: TIOIO

žádost o přidělení bytu pan-

-

hlasování: 7í0í0

Na jednání přišla Mgr. Ženíšková
Zjednáni odešla Mgr. Ciklerová

ad 7) Žádost o podporu Linky bezpečí, 2. s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8
-

hlasováno (proíprotiízdržel se):

Tato organizace zastřešuje 23 let bezplatnou Linku bezpečí. Denně se prostřednictvím težefonní linky
116 111, e-mailu a chatu obrací přes 500 dětí, jež hledají pomoc při řešení problémů, jako je šikana.
týrání, zneužívání, rozvod rodičů, nejistota v dospívání důsledky rizikového chování na internetu
(kyberšikana, zneužití fotografií...), sebepoškozování i myšlenky na sebevraždu. Děti v takových
situacích pracovníci Linky bezpečí dokážou uklidnit, pomohou jim zorientovat se v problemu, ukázat
možnosti řešení, zprostředkovat přímou pomoc a často také zachránit život. Aby v této záslužné
činnosti mohli ve stejném rozsahu pokračovat i v roce 2017. musí získat 10 milionů korun. Na základě
velkosti města Příbram si dovolují požádat o podporu ve výši 35.000 Kč na provoz Linky bezpečí, z. s.

Hlasování: ?íůíů - Komise navrhuje zkontaktovat organizaci ohledně doplnění informací, na co budou
finanční prostředky použity, v měsíci září 2017 bude žádost o podporu opět předložena na jednání
Komise

ad 8) Program pro poskytování dotací pro r. 2018, oblast sociální, oblast zdravotnictví
hlasováno (proíprotiízdržel se):
Hlasování: TICHU — bude aktivováno jednání s lng. V. Dvořákem ohledně programu pro poskytování

dotací pro r. 2018, oblast sociální. oblast zdravotnictví

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 06.09.2017 od 15:30 h na adrese MěÚ Příbram,

čp. 107, v přízemí ("povídárna").
Datum: 14.07.2017
Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ
Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha
Podpis:

