Datum: 08.01.2020

Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni

Účast: dle prezenční listiny

om|uven/nepřítomen: MUDr. Doležal
Přítomno 8 členů komise (po většinu jednání) z celkového počtu 9 členů.
Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uvoď, schválení programu.
Představeni nového člena komise.
Informace o obsahu zpracování vyhodnoceni účasti členů na jednání za 2. pololeti roku 2019.
Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
Program pro poskytováni dotaci pro r. 2020, oblast zdravotnictví.
Návrh na změnu postupu a kritérii při přidělovánI bytů zvláštního určeni v DPS.
Různé, diskuse.

ad l)
Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámeni a projednáni programu jednání.
Schválení programu.
(pro/proti/zdržel se): 7/0/0
ad 2)
Představeni nové členky komise. Usnesením (R.usn.č.1125/2019) Rady města Příbram (RM)
byla členkou komise jmenována paní Alena Smejkalová, která se přítomným členům komise krátce
představila.
ad 3) Koordinátor komise sdělil požadavek ze strany OW, aby v průběhu měsíce ledna zpracoval
vyhodnoceni po|o|etní účasti členů na jednání komise (2. po|o|eti 2019). Tento způsob vyhodnoceni
účasti členů komise na jednání je dán Statutem činnosti RM Příbram. Koordinátor doplní povinný
přehled účasti za hodnocené pololetí i celkový údaj o účasti i za předchozí období, tj. 1. po|o|eti roku
2019.
ad 4)
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 1 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociálni naléhavost žadatele vzhledem k umistění do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazeni předložené žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 8/0/0
ad 5) ZM Příbram na svém jednání dne 16.12.2019 schválilo rozpočet města Příbram pro rok 2020.
V rozpočtu je v kapitole Odboru sociálních věci a zdravotnictví uvedena položka Programové dotace
pro oblast zdravotnictví a v oblasti je pro žadatele stanovena částka 200.000,- Kč.
Podle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 2/2018 podané žádosti o programovou dotaci posuzuji jednotlivé komise - postup posouzení
je uveden v článku 14 Pravidel.
Programová dotace v oblasti zdravotnictví byla ZM Příbram vyhlášena dne 09.09.2019.
V oblasti zdravotnictví bylo přijato celkem 8 žádostí a celková požadovaná částka činila 383.000,- KČ.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel a programu a byly projednány KZS, která se shodla
na jednotném návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hlasováni jsou součásti přílohy
k zápisu. KZS navrhuje RM rozdělit všechny finanční prostředky přidělené v rozpočtu města,
tj. 200.000,00 kč.
1

ad 6) V souvislosti se zahájením procesu revize Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, předložila vedoucí oddělení sociálni a zdravotní péče
a sociálniho bydlení (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) KZS aktualizovaný návrh na změnu postupu
a kritérii při přidělováni bytů zvláštního určeni v Domech s pečovatelskou službou (DPS).
Návrh byl projednán a vzhledem k vzneseným připomínkám bude aktualizovaný postup a nová
kritéria pro výběr žadatele do bytu zvláštního určeni v DPS, projednán na příštím jednání komise
(2/2020). Zároveň bude komisi předložen návrh nového formuláře pro žadatele o byt zvláštního určeni
V DPS.

ad 7) Různé, diskuse:

Nebylo projednávané žádné téma.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskutečni ve středu 12.02.2020 od 17:00
v ,,Povidárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:

27.01.2020

Zapsal:

PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

Podpis:
Předseda komise:

MUDr. František Hauser
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