
 
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 13.07.2016 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Koordinátor: Mgr. R. Dikan 
 
Hosté: pí J. Vacková – OSVZ 
 
Program:  
 1) Zahájení 
 2) Žádost o udělení dotace z rozpočtu města Příbram na rok 2016 – Magdaléna, o.p.s., Včelník 1070,  
     252 10 Mníšek pod Brdy  
 3) Žádost o individuální dotaci – Farní charita Příbram, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram   
 4) Žádost o finanční příspěvek pro ………………. – Dětský domov Husita, o.p.s., Dubenec 22, 
 261 01  Příbram    
 5) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky  
     dle platné Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)  
 6) Návrhy na přidělení bytu v DPS  
 7) Různé   
 8) Závěr 
 
ad 1) PhDr. Vácha – konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem    

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
         Hlasování: 8/0/0 
 
ad 2) Žádost o udělení dotace z rozpočtu města Příbram na rok 2016 na realizovanou službu „Terénní  
         program Magdaléna Příbram“ – Magdaléna o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy 

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Magdaléna o.p.s. v letošním roce obdržela přibližně o 10% méně finančních prostředků z rozpočtu 
krajského úřadu Středočeského kraje. Z tohoto důvodu se nyní obrací i na obce, na jejichž území 
služby realizují, s žádostí o dodatečnou finanční podporu. Terénní program Magdaléna Příbram je 
další sociální službou provozovanou organizací Magdaléna, o.p.s. a na území města Příbram má 
letitou tradici. Ohroženy jsou především mzdy jejich zaměstnanců a i přes úsporná opatření v podobě 
zkrácení úvazků či dokonce ukončení některých pracovních poměrů, je vzniklý finanční deficit patrnou 
velmi nepříjemnou skutečností. Zájem o tyto služby ze strany klientů je veliký, a tedy potřebnost 
pro město Příbram je značná. Doba zahájení projektu je 01.01.2016 a doba ukončení projektu je 
31.12.2016. Celkové náklady projektu: 2.031.800 Kč. Dotace od krajského úřadu: 1.981.800 Kč. Výše 
požadované dotace: 50.000 Kč. 
 
Hlasování: 6/0/2  -  Komisí navržen finanční příspěvek v částce 20.000 Kč 
 
 
ad 3) Žádost o individuální dotaci - Farní charita Příbram, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram       

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Den pro rodinu na Svaté Hoře – sobota 17.09.2016 od 11.00 do 18:00 h nabídne interaktivní program 
pro všechny věkové kategorie v zajímavém prostředí zrekonstruované Svaté Hory. Cílem Farní charity 
Příbram je využít kulturní a historický potencionál poutního areálu k setkání klientů sociálních služeb, 
jejich rodin a široké veřejnosti. Farní charita Příbram chce připravit program pro rodiny s dětmi, seniory 
nebo hendikepované. Součástí programu tak bude například hudební a taneční vystoupení, divadlo, 
lanové aktivity, výtvarné aktivity – malování na obličej, vyrábění,vyzkoušení si života s hendikepem, 
interaktivní prohlídka Svaté Hory nebo pouť s Mons. Karlem Herbstem. Plánovaný rozpočet akce: 
27.000 Kč. Žádost o dotaci: 20.000 Kč.  
 
Hlasování: 6/0/2  -  Komisí nenavržen žádný finanční příspěvek 
 
 
 



 
 
ad 4) Žádost o finanční příspěvek pro                             – Dětský domov Husita, o.p.s., Dubenec 22,  
         261 01 Příbram       

- hlasováno (pro/proti/zdržel se): 
 
Dětský domov Husita, o.p.s. žádá o finanční příspěvek v částce 10.000 Kč pro                            který 
je umístěný v dětském domově. Finanční příspěvek by dětský domov využil na zaplacení členského 
příspěvku hráče Hokejového klubu HC Příbram                    na sezónu 2016/2017.  
 
Hlasování: 8/0/0  -  Komisí nenavržen žádný finanční příspěvek 
 
ad 5) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky                   
         dle platné Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města  
         Příbram“) 

- na vědomí: 
 
ad 6) Návrhy na přidělení bytu v DPS 

-   hlasováno o jednotlivých žadatelích (pro/proti/zdržel se): 
 

 žádost o přidělení bytu paní ……………………… 
 hlasování: 8/0/0   
  

 žádost o přidělení bytu paní …………………….. 
 hlasování: 8/0/0 - Komise se shoduje v názoru, že budoucí nájemce bytu by 

se neměl stěhovat se zvířaty, působí-li chov pronajímateli nebo ostatním 
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. 
 

  žádost o přidělení bytu paní ……………….. a paní ………………….. 
 hlasování: 8/0/0 - Komise se shoduje v názoru, že budoucí nájemce bytu by 

se neměl stěhovat se zvířaty, působí-li chov pronajímateli nebo ostatním 
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. 
 

 žádost o přidělení bytu paní …………………  
 hlasování: 8/0/0    

 
Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 07.09.2016 od 15:30 h v místnosti OSVZ 
„Povídárna“ na adrese MěÚ Příbram, čp. 107, v přízemí.  
 
Datum: 18.07.2016 
Zapsala: pí Jitka Vacková – pracovnice OSVZ 
Podpis:  
 
Předseda komise: PhDr. Petr Vácha    
Podpis:  
 
 


