
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni
Datum: 04.09.2019

Účast: dle prezenční listiny

om|uven/nepřitomen: J. Adamová, DiS.

Přítomno 7 členů komise z celkového počtu 8 členů.

Komise byla usnášeníschopná.

Hosté:

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

ProAram:
l) Úvod, schváleni programu.
2) Informace o změnách ve složeni komise.
3) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
4) Návrhy na přidělenI bytů v DPS.
5) Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ - přiděleni buňky v městské ubytovně.
6) Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájeni jednání předsedou komise. Seznámeni a projednáni programu jednání.
Schválení programu. (pro/proti/zdržel se): 7/0/0

ad 2) Usnesením (R.usn.č.694/2019) Rady města Příbram (RM) byla členkou komise jmenována pani
Eva Rozmajzlová, která byla přítomným členům představena předsedou komise.
Koordinátor komise informoval přítomné o neověřeném usneseni RM ze dne 02.09.2019, kterým dojde
k odvoláni pani Mgr. Luftové z komise, z důvodu vice jak 60% absence na jednáních komise
za 1. po|o|etí roku 2019.
V rámci rozsáhlé diskuse přítomných členů komise, kdy se projednávaly okolnosti odvoláni, stanoveni
kritérií pro odvoláni, obsah Statutu činnosti komise apod. dospěla komise k nás|edljjÍcÍmu usneseni:
Komise žádá Radu města Příbram (RM) o revokaci usneseni o odvoláni Mgr. Simony Luftové
z pozice člena Komise zdravotní a sociální z důvodu absence na jednání komise 60 % a vÍce.
Zároveň komise žádá RM o stanoveni kritérii pro odvoláni z pozice člena komise RM a jejich
uplatňováni (s ohledem na individuální posouzeni důvodů absence) až po jejich stanoveni.

(pro/proti/zdržel se): 7/0/0

ad 3) Na základě ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram" projednána žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) KZS (Hlava VI, ČI. 4, bod 2).

Komisi byl předložen návrh týkajicI se 3 žádostí. 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): 7/0/0

ad 4) Komisi byly předloženy návrhy na přiděleni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociálni a zdravotní naléhavosti.

- přidělení bytuKomise 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): 7/0/0

- přiděleni bytuKomise 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): 7/0/0

ad 5) Komisi byl předložen návrh na udělení výjimky z ,,Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělováni
a užíváni obytných prostor ubytovacího zařIzenI (ubytovny) v majetku města Příbram" spočívající
v nesplněni podmínky trvalého pobytu v Příbrami u
Komise byla seznámena s odůvodněním návrhu a situaci
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Komise doporučuje udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování a užIvánI obytných
prostor ubytovacího zařIzeni (ubytovny) v majetku města Příbram, spočÍvajÍcÍ v přiděleni
ubytovací jednotky při nesplněni podmínky požadované doby trvalého pobytu
v Příbrami. (pro/proti/zdržel se): 6/1/0
Komise má zájem být v intervalu 3 měsíců od uzavření ubytovací smlouvy s panem Peterkou
informována o aktuálním vývoji jeho sociálni situace.

ad 6) Různé, diskuse:
a. Byl vznesen dotaz na probíhajÍcÍ změny v poskytováni služeb Pečovatelské služby (PS)

Centra sociálních a zdravotních služeb Příbram (CSZS).
Koordinátor komise sdělil hlavní důvody a význam tzv. transformace PS a v rámci diskuse
dovysvětlil jednotlivé kroky ve změnách. Také popsal formy (besedy, osobní jednání,
informační dopisy, článek v Kahanu) komunikace vedení města Příbram a CSZS s klienty
PS ohledně těchto změn.

b. Členové komise se shodli na termínech dalších jednání KZS:
o středa 06.11.2019 od 15:30 hodin,
o středa 11.12.2019 od 15:30 hodin.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskutečni ve středu 09.10.2019 od 15:30
v ,,PovIdárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:
Zapsal:
Podpis:

Předseda komise:
Podpis:

09.09.2019
PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

MUDr. František Hauser
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