
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni
Datum: 26.06.2019

Účast: dle prezenční listiny
oMuveni/nepřItomni: Mgr. M. Ciklerová, A. Zemková, Mgr. S. Luftová

Přítomno 5 členů komise z celkového počtu 8 členů.
Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Mgr. Barbora Vacková (OSVZ)
Be. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Vacková jitka (OSVZ)

Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)

Program:
1 ) Úvod, schválení programu.
2) Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
3) Návrhy na přiděleni bytů v DPS.
4) Informovaný souhlas žadatelů o byt v DPS Příbram.
5) Informace o situaci klienta v DPS.
6) Žádost o výjimku z Pravidel č 1/2018/MěÚ přiděleni buňky v městské ubytovně
7) Žádost o zařazení lůžka/lůžek do sItě pro dotační řízeni Středočeského kraje na rok 2020 -

Clementas Mlékovice, s.r.o.
8) Žádost o pokračováni spolupráce spočivajici ve finanční podpoře - Linka bezpečí, z.s.
9) Žádost o finanční dar - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub

Radost - prostějov.
10) Různé, diskuse.

ad l) Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámeni a projednání programu jednání.
Schválení prog ramu. (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" 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 5 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazeni předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS.

(pro/proti/zdržel se): 5/0/0

ad 3) Komisi byly předloženy návrhy na přidělení bytu v DPS, Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociálni a zdravotní naléhavostí.

- přidělení bytuKomise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve v/astnictvl města Příbram", tj. na dobu 2 roků. (pro/proti/zdržel se): 5/0/0

- 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): 5/0/0

ad 4) Komisi byl předložen Informovaný souhlas pro žadatele o byt v DPS Příbram.
Dokument byl zpracován ve spolupráci OSVZ a MěRK a konzultován s advokátem. Souhlas bude
odevzdávat každý žadatel o byt v DPS spolu s vyplněnou žádostí. Dokument byl vytvořen na žádost
KZS (ze dne 07.05.2019) a zahrnuje požadované informace:

· informaci o zohledňováni zdravotní a sociálnI naléhavosti žadatelů před prodlužováním nájemní
smlouvy na byt v DPS,

· ujednání o tom, že pokud nájemník z vlastních finančních prostředků zhodnotil (po dohodě
s nájemcem) vybaveni bytu, nezakládá to jeho nárok na automatické prodloužení nájemní
smlouvy.

Komise vzala Informovaný souhlas pro žadatele o byt v DPS Příbram na vědomi.
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ad 5) Na žádost KZS (ze dne 06.03.2019) OSVZ monitoroval vývoj nepříznivé soc. situace
nájemníka bytu v DPS. Klient podle sděleni MěRK ve sledovaném období dluh na

nájemném za byt v DPS nemá, ale dluží za úhradu pečovatelských úkonů PS CSZS. Uvedený dluh vůči
PS CSZS bude klient řešit v rámci oddluženi. na jehož zahájení spolupracuje se Sociální poradnou
CSZS.
Komise již nepotřebuje být nadále informována o vývoji situace daného klienta PS CSZS.

ad 6) Komisi byl předložen návrh na uděleni výjimky z ,,Pravidel č, 1/2018/MěÚ pro přidělováni
a užíváni obytných prostor ubytovacího zařízeni (ubytovny) v majetku města Příbram" spočÍvajici
v nesplněni podmínky trvalého pobytu v Příbrami u
Komise byla seznámena s odůvodněním návrhu a situací
Komise doporučuje udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělováni 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): 5/0/0
Komise má zájem být v intervalu 3 měsíců od uzavření ubytovací smlouvy s
informována o aktuálním vývoji jeho nepříznivé soc. situace.

ad 7) Komise byla opětovně seznámena (projednáni odloženo ze 07.05.2019) s žádosti Centra pro
seniory Clementas Mlékovice, které provozuje domov se zvláštním režimem (okr. Kolin, území
Středočeského kraje). v současné době poskytuje Centrum Clementas v domově Mlékovice péči vÍce
než 180 klientům, z toho 1 klient je s trvalým pobytem v ORP Příbram. Z tohoto důvodu žádá ředitelka
domova Mlékovice o zařazení 1 nebo vÍce lůžek pro dotační ř/zen/ Středočeského kraje pro poskytování
sociálních služeb na rok 2020.
Komise ,n,esouhlasi s podporou žádosti o zařazení Iůžka/lůžek pro CIementas Mlékovice do sitě
pro dotační řízeni Středočeského kraje na rok 2020. (pro/proti/zdržel se): 4/1/0

ad 8) Komise byla seznámena s písemnou žádosti Linky bezpečí, z.s., o pokračováni spolupráce
spočivajíci ve finanční podpoře v roce 2019. Linka bezpečí si v minulém roce podala žádost o finanční
podporu v rámci programové dotace v sociálnI oblasti. Letos tak neučinila a je nutné, aby momentálně
podala individuálni žádost přes určenou aplikaci http://dotace.pribram.eu.
Linka bezpečí byla na počátku června upozorněna na tuto skutečnost, Přítomní členové komise se
dohodli na tom, že je vhodné ještě jednou žadatele upozornit na správnou formu podáni žádosti.
Na základě výše uvedeného je přesunut bod programu na příští jednání.

ad 9) Komise byla seznámena s žádosti o poskytnuti finančního příspěvku - daru na rok 2019
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, z.s., Klub RADOST, prostějov, na
zabezpečeni pořádaných akci.
Komise ,n,edoporučuje poskytnutÍ finančního příspěvku - daru pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených děti v CR, z. s. se sídlem v prostějově. (pro/proti/zdržel se): 5/0/0

ad 10) Různé, diskuse:
a) komise byla informována o proběhlém Sčítáni osob bez domova (4-5/2019) v ORP

Příbram. Až budou data za celou ČR, tak budou předána členům KZS.
b) Komise byla informována o zahájeni transformace psychiatrické péče v ČR

a konkrétními dopady na sociálnI práci pracovníků MěÚ Příbram s danou cílovou
skupinou klientů.

Další jednání Komise zdravotní a sociálni se uskutečni ve středu 7. 8. 2019 od 15:30
v ,,Povidárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:

Zapsal:

Podpis:

Předseda komise:

Podpis:

26.07.2019
PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

MUDr. František Hauser
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