
 Zápis z jednání komise sociální a zdravotní  
konaného dne 14.12.2016 v kanceláři MěÚ od 17.00 do 18:00  hodin                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: MUDr. Iva Turková, MUDr. Přemysl Dvořák,  Alena Zajícová, 

PhDr.Jitka Skramuská, Veronika Bůžková,  Eliška Čechová 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Projednání žádostí o přidělení bytu, přidělení volných bytů  

3. Využití volných fin. prostředků 

4. Závěr 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení, schválení programu 

Jednání zahájila předsedkyně komise MUDr. Iva Turková a seznámila přítomné s programem. 

 

Schválení programu:  pro:   6      proti:  0     zdržel se:  0 

 

2. Projednání žádostí o přidělení bytu, přidělení volných bytů  

Na posledním jednání komise byl přidělen byt č. 15 paní Miloslavě Mindlové, která bohužel 

zemřela dříve, než se mohla nastěhovat. 

V současné době je tady volný byt č. 15 a od 1.1.2017 bude uvolněn byt 2, 3 a 13 a od 1.2.2017 

pak bude volný byt č. 4. Byty 2,3,4 a 13 se nachází v přízemí budovy. 

 

Celkem sociální komise eviduje 18 žádostí (z toho 4 o dvoupokojový byt). Aktuálních žádostí 

je pouze pět: 

Ludmila Čáslavková, nar. 05.02.1941, bytem Klášter Hradiště 

Libuše Charvátová, nar. 20.08.1949, bytem Bakov nad Jizerou (doložena nová zpráva, zhoršení 

stavu) 

Olga Plešmídová, 21.05.1930, bytem Bítouchov 

Květa Žďánská, 20.11.1934, Kněžmost 

Františka Pokorná, 25.12.1933, Kosmonosy 

 

Nové žádosti: 

Františka Pokorná, nar. 25.12.1933, bytem Kosmonosy 244 

Žádost podána 19.10.2016, lékařská zpráva předložena. Po seznámení se s předloženou 

lékařskou zprávou, bylo konstatováno, že se MUDr. Dvořák spojí s ošetřujícím lékařem a 

požádá o doplnění zprávy. Dne 15.12.2016 bylo sděleno MUDr. Dvořákem, že po konzultaci  

ošetřující  lékař paní Pokorné nedoporučuje umístění do DPS, ale do DD (paní není úplně 

soběstačná). 

 

Květa Žďánská, nar. 20.11.1934, bytem Kněžmost, Branžežská 71  

Původní žádost podána v roce 2009, v roce 2013 žádost obnovena, v září 2015 přidělení bytu 

odmítnuto z rodinných důvodu.  V listopadu 2016 žádost obnovena a dodána nová lékařská 

zpráva. 

Po seznámení se s lékařskou zprávou a vzhledem k tomu, že je uvolněné větší množství bytů, 

komise doporučuje byt přidělit, 

 



Po seznámení se se všemi lékařskými zprávami sestavila komise následující pořadník uchazečů 

o byt. 

 

Pořadník uchazečů o byt: 

l. Libuše Charvátová 

2. Olga Plešnídová 

3. Ludmila   Čáslavková 

4. Květa Žďánská                         

5. Františka Pokorná (náhradník) – přidělení bytu nedoporučeno ošetřujícím lékařem 

 

                     Hlasování:  pro: 6       proti: 0        zdržel se: 0 

 

Komise doporučuje ponechání jednoho bytu ( byt č. 15) v rezervě pro akutní případy. 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě města následující přidělení bytů: 

Libuše Charvátová – byt č. 13 

Olga Plešnídová – byt č. 2 

Ludmila   Čáslavková – byt č. 3 

Květa Žďánská  - byt č. 4                       

 

 

Hlasování :  pro: 6          proti:  0              zdržel se: 0 

 

2. Využití zbývajících finančních prostředků v kapitole sociální péče. 

Předsedkyně komise informovala, že ke konci roku není rozdělena částka 80 000,-- Kč a 

zahájila diskusi i využití těchto prostředků. 

Z diskuse vyplynulo zakoupení 1 elektrického lůžka a 2 matrací se střídavým tlakem a 

kompresorem, které budou v majetku města a budou přes lékařskou službu půjčovány 

potřebným občanům. 

 

 

 

 

MUDr. Iva Turková  v.r. 

Předsedkyně komise 

 

 

 

 

 

Zapsala: Alena Zajícová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


