MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise zdravotní a sociální

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________

Konaného 03. 11. 2021 od 15,45 hod. v zasedací místnosti OSPOD v budově MěÚ Litoměřice
Přítomni:
MuDr. Kubec Petr
Ing.Bc. Jurková Renáta
Ing.Löwy Radek
Opočenská Irena
Skřivánek Jiří
MUDr.Jenček Miroslav
Wünschová Jana
Omluveni:
Mgr. Krejčí Robert
MUDr.Pardubický Libor
Mgr. Marek Ondřej
Aksenowá Ivana, sekretářka komise
Host:
Wünsch Lukas, místostarosta
Program:
1) Informace vedoucí odboru soc.věcí a zdravotnictví
2) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
3) Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních
aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022“
4) Různé

Jednání komise řídil předseda MUDr. Kubec. Přivítal přítomné členy a místostarostu.
Projednáno:
Bod 1 – Informace vedoucí odboru SVaZ
Na úvod Ing. Bc. Renáta Jurková informovala o tom, že byly na doporučení hygieny zrušeny
všechny plánované akce pro seniory. Budou jim rozeslány omluvné dopisy. Gratulace k výročí
však byly i nadále zachovány. Dále uvedla, že se společně s místostarostou Lukasem
Wünschem budou snažit na jednání finančního výboru o zachování finančních prostředků pro
podporované subjekty ve stejné výši jako v loňském roce. Také informovala o tom, že ke konci
roku v Litoměřicích končí zařízení NADĚJE na adrese Želetická 11, zůstane ale zachována jiná
služba, která by se dala charakterizovat jako denní stacionář. Krajský úřad byl o tomto
informován. Současně se však hledá adekvátní náhrada. Zařízení pro matky s dětmi
v Litoměřicích bude v provozu i nadále. V průběhu léta se také podařilo zrealizovat tábory pro
děti.
V návaznosti se o slovo přihlásil host místostarosta Lukas Wünsch s tím, že není tomu tak, že
by bylo zařízení NADĚJE v Litoměřicích, Želetická 11 (azylový dům pro ženy, noclehárna pro ženy
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a ubytovna pro rodiny s dětmi, které jsou provozovány v objektu patřícímu městu) nechtěné, ale
naopak je o tuto službu ze strany města velký zájem. Byly však vyslyšeny hlasy občanů k tomu,
že by v Litoměřicích měly být zřízeny startovací byty pro mladé rodiny. Město navrhlo výpovědní
dobu z nájmu objektu na 18 měsíců, NADĚJE však sdělila, že objekt uvolní do konce roku 2021.
Byly snahy pro tyto služby najít jiné vhodné prostory. Do úvahy připadal objekt dříve využívaný
Technickými službami města. Z kolaudačních důvodů však od tohoto muselo být ustoupeno.
I nadále se vhodné prostory hledají.
Bod 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
Žadatelé:

B.P., r. 1937, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 6.9.2021). Po diskusi přijat
závěr:
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
(pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0)
K.K., r. 1942, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 8.9.2021). Po diskusi přijat závěr:
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
(pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0)

L.I., r. 1946, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 20.9.2021). Po diskusi přijat
závěr:
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
(pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0)
V 16,05 odešla Ing.Bc.Jurková a místostarosta L.Wünsch do finančního výboru
Bod 3 – Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních
aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022“
Materiál obdrželi členové komise e-mailem. Pro rok 2022 je na dotace určena částka 300 tis. Kč.
Jediný dotaz měla pí Opočenská k možnosti vypuštění pasáže v odd. III. týkající se toho, že
z dotačního programu nelze hradit mzdy a platy. Předseda komise požádal o zapsání do zápisu
s požadavkem, aby Ing.Bc.Jurková toto projednala s pí Opočenskou. Následující den bylo
jednáno s pí Opočenskou. Závěr je, že pravidla zůstávají v původním znění. Nic se nemění.
Následovalo hlasování přítomných členů komise po e-mailu se závěrem:
Komise doporučuje RM pravidla dotačního programu schválit.
(pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0)
Bod 4 – Různé
- Termíny komisí v roce 2022: 5.1., 2.3., 6.4. (dotace), 1.6., 7.9. a 2.11.
- Příští komise se uskuteční 5.1.2022

Jednání bylo ukončeno v 16,25 hod.

Zapsal: PhDr. Kolařík Pavel

