
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni
Datum: 12.02.2020

Účast: dle prezenční listiny

omluven/nepřitomen: MUDr. Doležal
Přítomno 8 členů komise (po většinu jednání) z celkového počtu 9 členů.

Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Mgr. jan Konvalinka - starosta města
Be. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

Program:

l) Uvoď, schváleni programu.
2) Program pro poskytováni dotaci pro r. 2020, oblast sociálni.
3) Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
4) Návrh na přidělení bytu v DPS,
5) Návrh na změnu postupu a kritérii při přidělováni bytů zvláštního určeni v DPS.
6) Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání.
Schváleni programu. (pro/proti/zdržel se): 7/0/0

ad 2) 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 sociálni a v oblasti je pro žadatele stanovena částka 2.500.000,- Kč.

Podle Pravidel pro poskytováni dotací 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 sociálni byla ZM Příbram vyhlášena dne 09.09.2019.
V sociá|ni oblasti bylo přijato celkem 24 žádosti a celková požadovaná částka činila 5.289.252,- Kč.
Všechny podané žádosti splnily podmínky Pravidel a programu a byly projednány KZS, která se shodla
na návrhu pro RM Příbram. Navrhované částky a výsledky hlasováni jsou součástí přílohy k zápisu.

KZS navrhuje RM rozdělit finanční prostředky ve výši 1.704.000,- Kč mezi 21 žadatelů s tím,
že u 2 žadatelů je navrženo nepodpořeni daného projektu. U projektu ,,Senior Point - kontaktní místo
pro seniory" (žadatel - Společně, o.p.s.) se komise neshodla na žádném většinovém návrhu.
Bylo hlasováno celkem o 3 návrzích a žádný nezískal většinu přítomných členů.

ad 3) Na základě ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram" byla 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 týkajíci se 4 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociálni naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazeni předložené žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.

(pro/proti/zdržel se): 8/0/0

ad 4) Komisi byly předložen návrh na přiděleni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedeného žadatele a jeho aktuálni sociálni a zdravotní naléhavosti.

- přiděleni bytu paniKomise 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): 8/0/0
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ad 6) V návaznosti na transformaci Pečovatelské služby Centra sociálních a zdravotních služeb
města Příbram (PS CSZS) a v souvislosti s procesem revize Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve v|astn|ctvi města Příbram byl komsi předložen návrh formuláře ,,Žádost/
o přidělení bytu zv/áštn/ho určení v Domě s pečovatelskou službou".
S důvody, cíli a procesem transformace PS CSZS byla komise seznámena na jednáních
dne 04.09.2019 a 09.10.2019 (viz zápisy z jednání). S návrhy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVZ) na změny kritérii a postupu výběru žadatelů do bytů zvláštního určení byla komise postupně
seznamována na jednáních dne 06.11.2019, 11.12.2019 a 08.01.2020 (viz zápisy z jednání).

Formulář žádosti obsahuje popis kritérii pro stanoveni daných stupňů sociálni a zdravotní naléhavosti
a také vymezuje roli žadatele/praktického a smluvnIho lékaře.

W

Komise doporučuje používání navrhovaného formuláře ,,Zádosti o přidělení bytu zvláštního
určeni v Domě s pečovatelskou službou" od účinnosti revidovaného znění Směrnice
č. 1/2018/MěÚ (Pravidla pro pronájem as ě směnu bytů ve vlastnictví města Příbram).

(pro/proti/zdržel se): 8/0/0

Komise souhlasí s navrženými změnami kritérii a postupu při výběru žadatelů do bytu zvláštního
určení v Domech s pečovatelskou službou a jejich zapracováním do revidovaného znění
S Směrnice č. 1/2018/MěÚ (Pravidla pro pronájem as ě směnu bytů ve vlastnictví města Příbram).

(pro/proti/zdržel se): 8/0/0

ad 7) Různé. diskuse:
a. Někteří členové opět vznesli návrh setkávání se s představiteli vybraných poskytovatelů

sociálních služeb nebo žadatelů o programovou dotaci v sociální oblasti. Vzhledem
k několika možným variantám setkávání se, bude téma podrobněji řešeno na dalším
jednání komise (3/2020). Případný zájem o navštÍveni/seznámení se s činnosti určité
organizace sdělí členové KZS koordinátorovi nejpozději do 04.03.2020.

a. Byl znovu projednán návrh na změnu času zahájeni jednání komise. Mezi přítomnými členy
komise byla shoda na posunuti zahájeni jednání komise, a to na 16:30 hodin. Zároveň byl
stanoven dubnový termín jednání komise.

Terminy a časy jednání komise pro další období byly tedy stanoveny takto:

q středa 04.03.2020 od 16:30 hodin.

o středa 08.04.2020 od 16:30 hodin.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskutečni ve středu 04.03.2020 od 16:30
v ,,Povidárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:
Zapsal:
Podpis:

26.02.2020
PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

Předseda komise: MUDr. František Hauser
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