Datum: 04.03.2020

Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni

Účast: dle prezenční listiny

omluven/nepřitomen: MUDr. Doležal, pi Smejkalová
Přítomno nejdříve 5 členů komise a následně (od bodu 4) 7 členů komise z celkového počtu g členů.
Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ)
jitka Vacková (OSVZ)
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
l)
2)
3)
4)
5)

Uvoď, schválení programu.
Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram,
Návrh na přiděleni bytu v DPS.
Diskuse nad systémem setkávani se mezi členy komise a registrovanými poskytovateli
sociálních služeb, případně žadateli o dotaci v oblasti sociálni nebo zdravotnictví.
Různé, diskuse.

ad l) Uvoď a zahájení jednání předsedou komise. Seznámeni a projednáni 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 zařazeni do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou
službou (DPS) KZS (Hlava VI, ČI. 4, bod 2).
Komisi byl předložen návrh týkající se 2 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociálni naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS,
Komise doporučuje zařazeni předložených žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 5/0/0
ad 3) Komisi byl předložen návrh na přiděleni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociální a zdravotní naléhavosti.
přiděleni bytu manželům Č
Komise doporučuje uzavřeni 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) Opětovně byla otevřena diskuse nad možnostmi setkávání se mezi členy komise a představiteli
registrovaných sociálních služeb nebo žadateli o programové dotace města Příbram v oblasti sociální
nebo zdravotnictví. Účelem setkávání by bylo seznámeni s představiteli vybraných organizací,
ale především seznámení s jejich činností, nejlépe v místě působení.
Koordinátor shrnul již v minulosti navrhované možnosti, tj. konáni jednání KZS v sidle organizace;
návštěva představitele organizace na jednání KZS v ,,Povídárně" nebo individuálni návštěvy členů
komise ve vybraných organizacích mimo jednání komise.
Přítomní členové komise (7 členů z 9) se jednoznačně shodli na poslední variantě - vybranou
organizaci (poskytovatele, žadatele) navštívi pouze zájemci z členů komise, a to v době mimo
jednání KZS.
První návštěva se uskuteční dne 08.04.2020 od 15."00 v příbramské pobočce Senior Pointu s možnosti
navštívit j soused/c/ Magdalénu o.p.s. Organizaci návštěvy a z/"ištěn/ zájmu u členů komise zajistí
předseda komise.

1

ad 5) Různé, diskuse:

a.

byla projevena shoda na současném času zahájeni jednání komise, tedy zahájeni
vždy v na 16:30 hodin. Zároveň byly stanoveny termíny dalších jednání komise.
Termíny a časy jednání komise pro další období byly tedy stanoveny takto:
o

středa 08.04.2020 od 16:30 hodin,

o

středa 06.05.2020 od 16:30 hodin,

o

středa 03.06.2020 od 16:30 hodin.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskutečni ve středu 08.04.2020 od 16:30
v ,,PovIdárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:

16.03.2020

Zapsal:

PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

Podpis:
Předseda komise:

MUDr. František Hauser
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