Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Beroun
Z á p i s č. 02/2020
z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 16. 6. 2020
od 14:30 hod
Přítomni:
Předseda:
Členové:

Mgr. Alžběta Táborská
Ing. Miroslava Kučerová, Mgr. Soňa Křikavová, Ing. Petr Horák, Věra
Ouředníková, Eva Zajícová, Alena Pecková, Alena Káchová
Hosté:
Bc. Marie Marková - vedoucí odboru SVZ MěÚ Beroun, Jana
Plavcová – koordinátorka sociálního bydlení, Jaroslava Trajerová –
Hnutí pro život ČR, vedoucí projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ –
přítomna jednání pouze pro bod č. 2
Omluveni:
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města Beroun, Mgr. Jana
Műllerová
Zapisovatel:
Zuzana Zelenková
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Horák
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Posouzení žádostí o přidělení bytu zvláštního určení – stanovení pořadí
Různé

Jednání komise
K bodu č. 1 - Zahájení
Jednání komise zahájila její předsedkyně Mgr. Alžběta Táborská, přivítala přítomné členy
komise a hosty Bc. Marii Markovou, Janu Plavcovou. Zapisovatelkou jmenovala Zuzanu
Zelenkovou a ověřovatelem zápisu Ing. Petra Horáka.
Plánované jednání Komise ZSV dne 14. 4. 2020 bylo odloženo z důvodu koronavirové
pandemie a vyhlášení nouzového stavu.
Předsedkyně informovala přítomné o tom, že pan místostarosta Mgr. Dušan Tomčo
požádal komisi ZSV o názor na projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ sdružení Hnutí pro život
ČR. Předsedkyně pozvala na jednání dnešní komise vedoucí projektu „Nesoudíme.
Pomáháme“, aby jej členům komise představila. Přítomní souhlasili se změnou programu
jednání. Za bod č. 1 Zahájení bude zařazen jako bod č. 2 – Projekt „Nesoudíme.
Pomáháme“, a tím se posunou ostatní body jednání.
Usnesení:

Komise zdravotnictví a sociálních věcí schvaluje upravený program
jednání v tomto znění:
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1. Zahájení
2. Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“
3. Kontrola plnění usnesení
4. Informace z jednání rady a zastupitelstva města
5. Posouzení žádostí o přidělení bytu zvláštního určení – stanovení pořadí
6. Různé
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se
K bodu č. 2 - Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“
Paní Jaroslava Trajerová hovořila o činnosti Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu
společenského respektu ke každému nenarozenému dítěti. Pomáhají nečekaně
těhotným. Snaží se předcházet zbytečným potratům, pomáhat ženám, které se cítí být
k potratům nuceny, a těm, které mají po potratu psychické potíže. Uvedla, že nežádají
město o finanční, ale morální podporu v podobě medializace v místních periodikách,
na webových stránkách města apod.
Přítomní debatovali nad projektem.
O závěrečném stanovisku komise nechala předsedkyně komise hlasovat ve dvou
bodech.
Usnesení:
1/ Komise zdravotnictví a sociálních věcí podporuje uveřejnění kontaktního
telefonního čísla projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ Hnutí pro život ČR
v internetové verzi katalogu sociálních služeb na webových stránkách města.
Hlasování: 6 pro - 2 proti - 0 zdržel se
2/
Komise zdravotnictví a sociálních věcí podporuje, aby projekt „Nesoudíme.
Pomáháme“ Hnutí pro život ČR získal morální podporu města Beroun.
Hlasování: 1 pro - 5 proti - 2 zdržel se
Členové komise se hlasováním rozhodli nepodpořit projekt „Nesoudíme.
Pomáháme“ Hnutí pro život ČR.
K bodu č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí
provedla tajemnice Zuzana Zelenková:
1/ Na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+kk v Domově penzionu pro důchodce
Beroun (dále jen DPD) čekají komisí doporučení žadatelé: xxxxxxxx, xxxxxxxxx,
xxxxxx. Paní xxxxxxxx je stanovena na bezbariérový byt 1+kk nebo 2+kk
přednostně).
Zápisy z komise ZSV z 11. 2. 2020 usnesení k bodu č.4, 10. 9. 2019 usnesení
k bodu č. 5 II., 11. 2. 2020 usnesení k bodu č. 4 II.– byty neuvolněny, nesplněno
2/ Na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+kk v čp. 1280, Třída Míru čekají komisí
doporučení žadatelé: p. xxxxxxx a p. xxxxxx. Panu xxxxxxxx a xxxxxxx byl
byt již přidělen. - Zápisy z komise ZSV z 11. 2. 2020 usnesení k bodu č. 4 I.– byty
neuvolněny, nesplněno.
3/ Na přidělení bytu o velikosti 2+kk v DPD po jejich uvolnění čekají komisí doporučení
žadatelé: manželé xxxxxxx a xxxxxxx.
Zápisy z komise ZSV z 20. 2. 2018 usnesení k bodu č. 4 a z 18. 9. 2018 usnesení
k bodu č. 4 IV.– byt neuvolněn, nesplněno.
Komise zdravotnictví a sociálních věcí bere informace na vědomí.
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K bodu č. 4 - Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zuzana Zelenková –
Rada města Beroun dne 4. 3. 2020
- vzala na vědomí usnesením č. 84/37/RM/2020 Zápis č. 1/2020 z jednání Komise
zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 11. 2. 2020 a usnesením
č. 85/37/2020 Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion pro
důchodce Beroun za rok 2019
Rada města Beroun dne 25. 3. 2020
- usnesením 109/39/RM/2020 bylo uloženo OMI uzavření smlouvy o nájmu na část
budov v areálu u nádraží Českých drah, které Charita Beroun využívá pro zajištění
denního centra pro osoby bez přístřeší. V tomto areálu byl nainstalován kamerový
systém, který je ve vlastnictví města Beroun. Na základě smlouvy o výpůjčce bude
kamerový systém užívat Charita Beroun
- usnesením 121/39/RM/2020 vzala na vědomí informaci, že MěÚ Beroun
v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru nebude zvyšovat z důvodu
nezaplacení ve lhůtě splatnosti místní poplatek ze psů, za komunální odpad….
za rok 2020 zaplacené do 30. 9. 2020
Rada města Beroun dne 27. 5. 2020
- usnesením č. 181/43/RN/2020 vzala na vědomí zprávu o použití individuálních
dotací poskytnutých z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně-zdravotní
oblasti ve městě Beroun v roce 2019
- usnesením č. 182/43/RM/2020 doporučila zastupitelstvu souhlasit se spoluprací
mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a realizaci
projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
a souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění projektu s městem
Hořovice a usnesení č. 183/43/RM/2020 vzala na vědomí, že nebyla přidělena
dotace ze státního rozpočtu na tento tábor, rada dále schválila realizaci výše
uvedeného tábora i bez dotace ze státního rozpočtu s tím, že celkové finanční
náklady budou hrazeny městem Beroun a městem Hořovice v poměru 2:1
a příspěvkem zákonných zástupců.
Komise zdravotnictví a sociálních věcí bere informace na vědomí.
K bodu č. 5 - Posouzení žádostí o přidělení bytu zvláštního určení – stanovení pořadí
Jana Plavcová 1. Byty zvláštního určení čp. 1280, Třída Míru
V pořadníku jsou 4 žadatelé, z toho 2 jsou určeni k přidělení bytu (xxxxxxx a xxxxxx).
Panu xxxxxxxx byl přidělen bezbariérový byt na Paloučku, uvedl, že žádost na přidělení
bytu v čp. 1280 zruší.
Z dalších dvou žádostí klientů jedna není aktuální, druhá žádost měla být předmětem
jednání komise. Žadatelka si podala současně žádost i na odbor OMI do Talichovy ulice.
Této žádosti bytová komise vyhověla a žadatelka se rozhodla žádost o přidělení bytu
v čp. 1280 zrušit.
Tímto aktuálně není žádný nový požadavek na přidělení bytu zvláštního určení v čp.1280.
2. Byty zvláštního určení čp. 111, Na Parkáně o velikosti 1+kk
V pořadníku čekají na přidělení bytu paní xxxxxxxx, xxxxxxxx (je stanovena
na bezbariérový byt 1+kk nebo 2+kk přednostně), xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx
xxxxxx.
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K 8. 6. 2020 je celkem evidováno 75 žádostí o přidělení bytu v tomto domě.
3. Byty zvláštního určení čp. 111, Na Parkáně o velikosti 2+kk
V pořadníku čekají na přidělení bytu manželé xxxxxxx, xxxxxxx a paní xxxxxxx (je
stanovena na bezbariérový byt 1+kk nebo 2+kk přednostně).
Komise zdravotnictví a sociálních věcí bere informace na vědomí.

K bodu č. 6 - Různé
Přítomní členové komise poděkovali odboru SVZ MěÚ Beroun a městu Beroun
za příkladnou spolupráci, vzájemnou součinnost a komunikaci v průběhu koronavirové
epidemie.
Marie Marková - Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví konstatovala, že
spolupráce se sociálními službami v této těžké době byla velmi dobrá. Slova chvály a
poděkování patří všem sociálním službám, které se podílely na zajištění osamělých
seniorů a osob se zdravotním postižením donáškou nákupů, léků, desinfekce či jinými
potřebami. Práce byla náročná fyzicky, psychicky i časově.
Příští jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí se bude konat dne 22. 9. 2020
od 14.30 hod.
Členové komise se domluvili, že s ohledem na koronavirovou pandemii, kdy nebylo
možné konat plánované aktivity, navštíví mimo termín Nízkoprahové denní centrum
Charity Beroun v úterý 4. 8. ve 14.30 hod.
Po vyčerpání programu v 16. 45 hodin předsedkyně Komise zdravotnictví a sociálních
věcí ukončila jednání.

Zapsala: Zuzana Zelenková

Ověřil: Petr Horák

Předsedkyně komise: Alžběta Táborská
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