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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
 
Datum:  02.06.2021 
 
Účast:  viz prezenční listina  

omluveny: Mgr. Davidová, pí Rozmajzlová, pí Vaňousová - Pešková 

Přítomno 6 členů komise z celkového počtu 9 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

 
  

Hosté:  Bc. Bohumila Mudrová, J. Vacková, Bc. Pavla Štiková (OSVZ) 
 
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ) 
 
 
Program: 

1) Úvod, schválení programu. 
2) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram. 
3) Návrh na přidělení bytu v DPS. 
4) Seznámení s průběhem projektu „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených 

obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení“. 
5) Revize Ubytovacího řádu ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV - připomínkové řízení. 
6) Různé, diskuse. 

 
 
ad 1)  Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání. 
Schválení programu.        (pro/proti/zdržel se): 6/0/0 
   
 
ad 2)  Na základě „Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“ byla projednána žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) KZS (Hlava VI, čl. 4, bod 2). 
 
Komisi byly předloženy návrhy týkající se 2 žádostí. V obecné rovině byla popsána zdravotní 
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístění do bytu zvláštního určení v DPS. 
Komise doporučuje zařazení předložené žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS.  

(pro/proti/zdržel se): 6/0/0  
 
 

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

- přidělení bytu paní M. Ch.  
Komise 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): 6/0/0 
  

- přidělení bytu paní J. V. 
Komise 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): 6/0/0  
 

- přidělení bytu Z. a K. D.  
Komise 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): 6/0/0  

 
- přidělení bytu panu V. B. 

Komise 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): 6/0/0  
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- přidělení bytu paní I. M.  
Komise 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): 6/0/0  
 

- přidělení bytu J. a F. H.   
Komise 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): 5/0/1  
 

- přidělení bytu J. a P. L.  
Komise 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): 6/0/0  
 
 
ad 4) Přítomným členům komise byly předány informace o průběhu projektu „Podpora v bydlení“ 
(zkrácený název projektu), které zpracovala specialistka na podporované bydlení a evaluátorka projektu 
paní L. Kolářová, DiS.  
Doplnění informací bylo v rámci prezentace projektu a diskuse učiněno sociální pracovnicí projektu 
Bc. P. Štikovou. 
 
Ad 5) Koordinátor komise předložil k projednání revizi Ubytovacího řádu tzv. městské ubytovny  
(Příbram IV/5). Společně s předsedou komise přítomné seznámil s důležitými změnami (upřesnění 
režimových a organizačních opatření, aktualizace cen nájemného a služeb). 
V rámci diskuse nad návrhy úprav byly projednány i další témata. 
Komise bere na vědomí (bez připomínek) návrh revize Ubytovacího řádu ubytovny na adrese 
Čs. armády 5, Příbram IV  (tzv. městské ubytovny) v předloženém znění.   

 (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  

ad 6) Různé, diskuse: 
a) Předseda komise seznámil přítomné členy komise s výsledky projednání návrhu na přidělení 

sociálního bytu paní D., které se projednávalo na minulém jednání KZS, ze strany RM. 
RM dne 17.05.2021 neschválila přidělení sociálního bytu žadatelce (jako výjimku pro nesplnění 
podmínky trvalého pobytu v Příbrami) i přes odborné doporučení tzv. multitýmu (zástupci 
sociálních služeb a dalších spolupracujících organizací) a jednoznačné doporučení právě 
Komise zdravotní a sociální. 
MUDr. Hauser navrhnul hlasování členů KZS o usnesení, ve kterém by KZS žádala RM o znovu 
projednání návrhu na přidělení sociálního bytu žadatelce. Nutnou podmínkou projednání v RM 
je však podání žádosti ve stejné věci z její strany, tj. její podání žádosti o znovu projednání 
přidělení sociálního bytu. 

Komise žádá RM znovu projednat návrh na přidělení sociálního bytu paní D., za podmínky podání 
žádosti o znovu projednání z její strany.       (pro/proti/zdržel se): 6/0/0  

 
b) Stanovení termínů jednání komise do konce roku 2021: 

o středa 30.06.2021 od 16:00 hodin, 

o středa 01.09.2021 od 16:00 hodin, 

o středa 06.10.2021 od 16:00 hodin, 

o středa 03.11.2021 od 16:00 hodin, 

o středa 01.12.2021 od 16:00 hodin. 

 
Další jednání Komise zdravotní a sociální je plánované na středu 30.06.2021 od 16:00 hodin. 
 

Datum:   07.06.2021 

Zapsal:   PhDr. Luděk Fára v. r. -  koordinátor komise 
 

Předseda komise: MUDr. František Hauser v. r. 

 

 


