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Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální 
Datum:  29.07.2020 
 
Účast:  dle prezenční listiny  

omluven/nepřítomen: přítomni všichni členové 

Přítomno nejdříve 8 členů komise a následně (od bodu 2) 9 členů komise z celkového počtu 9 členů. 

Komise byla usnášeníschopná. 

  
Hosté:  Mgr. Barbora Vacková (OSVZ) 
 
Koordinátor: PhDr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ) 
 
Program: 

1) Úvod, schválení programu. 
2) Program pro poskytování dotací – SOCIÁLNÍ OBLAST 2021 
3) Program pro poskytování dotací – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2021 
4) Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram. 
5) Návrh na přidělení bytu v DPS. 
6) Různé, diskuse. 

 
ad 1)  Úvod a zahájení jednání předsedou komise. Seznámení a projednání programu jednání. 
Schválení programu.        (pro/proti/zdržel se): 8/0/0 
 

   
ad 2)  Komise projednala návrh Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) na znění Programu pro 
poskytování dotací – SOCIÁLNÍ OBLAST 2021 (dále jen „program“). Návrh obsahu program vycházel 
především z nového vzorového programu MěÚ Příbram a programu v sociální oblasti pro rok 2020.   
Program byl zpracován také v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020. Dle těchto pravidel schvaluje zahájení 
přidělovacího řízení pro programové dotace a program ZM svým usnesením. 
Po projednání návrhu rozpočtu kapitoly 728-OSVZ na rok 2021 je předpokládaný objem peněžních 
prostředků vyčleněných na tento program ve výši 2.250.000,00 Kč. Komise navrhuje, aby alokovaná 
částka v programu pro rok 2021 byla 2.500.000,00 Kč. 
Komise souhlasí s obsahem Programu pro poskytování dotací  - SOCIÁLNÍ OBLAST 2021 
v upraveném znění návrhu OSVZ.      (pro/proti/zdržel se): 9/0/0  
 
ad 3)  Komise projednala návrh Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) na znění Programu pro 
poskytování dotací – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2021 (dále jen „program“). Návrh obsahu program 
vycházel především z nového vzorového programu MěÚ Příbram a programu v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2020.   
Program byl zpracován také v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020. Dle těchto pravidel schvaluje zahájení 
přidělovacího řízení pro programové dotace a program ZM svým usnesením. 
Po projednání návrhu rozpočtu kapitoly 728-OSVZ na rok 2021 je předpokládaný objem peněžních 
prostředků vyčleněných na tento program ve výši 160.000,00 Kč. Komise navrhuje, aby alokovaná 
částka v programu pro rok 2021 byla 200.000,00 Kč. 
Komise souhlasí s obsahem Programu pro poskytování dotací  - OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2021 
v upraveném znění návrhu OSVZ.      (pro/proti/zdržel se): 9/0/0  
 
 
ad 4) 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 byl předložen návrh týkající se 7 žádostí. V obecné rovině byla popsána zdravotní 
a sociální naléhavost žadatelů vzhledem k umístění do bytu zvláštního určení v DPS. 
Komise doporučuje zařazení předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS.  

(pro/proti/zdržel se): 9/0/0  
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ad 5)  Komisi byly předloženy návrhy na přidělení bytů v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním 
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuální sociální a zdravotní naléhavostí. 
 

- přidělení bytu panu J. Z. 
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): 9/0/0  
 

- přidělení bytu panu J. K. 
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): 9/0/0  
 

- přidělení bytu panu V. T. 
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): 9/0/0  

- přidělení bytu paní D. S.  
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): 9/0/0  

- přidělení bytu paní V. P.  
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): 9/0/0  
 

- přidělení bytu paní K. Š.  
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): 9/0/0  
 
 
 
ad 6) Různé, diskuse: 
  

a. Byly stanoveny další termíny jednání komise: 

o středa 02.09.2020 od 16:30 hodin, 

o středa 07.10.2020 od 16:30 hodin. 
 

 

 
 
Další jednání Komise zdravotní a sociální se uskuteční ve středu 02.09.2020 od 16:30 

v „Povídárně“ budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram 1). 
 

 

 

 

Datum:   25.08.2020 

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


