
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 04.04.2018 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• Jana Wünschová 

• Bc. Roman Striženec 

• Mgr. Robert Krejčí 

• MUDr. Libor Pardubický 
 

Omluven: 

• MUDr. Vladislav Procházka 

• Mgr. Marcela Štěrbová 

• Irena Opočenská  

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Vladimíra Stranková 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Mgr. Jan Marek 
 
 

 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

Program: 

1. Příděl bytů v Domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Dotace z „Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 

2018“  
4. Různé 

 

Konec jednání: 16:50 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr. Petr Kubec. Vzhledem k nízkému počtu 
přítomných členů, byli někteří členové požádání o hlasování po e-mailu.  
 
K bodu 1 – Příděl bytů v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 2 (1+1) – návrh na umístění pana B.J., r. 1942, bytem Litoměřice  
 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 26 (1+1) – návrh na umístění pí J.V., r. 1939, bytem Litoměřice 
 
DPS Kosmonautů 2021/16, byt č.14 (1+1) – návrh na umístění pana Š.J., r. 1952, bytem Litoměřice 
Komise doporučuje RM návrhy na příděly bytů v DPS schválit. 
(pro: 6+4  zdržel se:0  proti:0) 
 
 
V 15,50 hod. se dostavil Mgr. Čigáš (přítomno 7 členů komise) 
 
 
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
D.B., r. 1956, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 31.1.2018). Po diskuzi přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 7+4  zdržel se:0  proti:0) 
 
N.M., r. 1933, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 12.1.2018). Po 
diskuzi byl přijat závěr:  
Komise doporučuje odložit projednání žádosti do příštího jednání komise. Předseda komise v této záležitosti 
bude kontaktovat ošetřujícího lékaře. 
(pro: 7+4  zdržel se:0  proti:0) 
 
M.Š., r.2004, zastoupen matkou M.H., bytem Litoměřice – již měli parkovací místo, končí jeho platnost 
(podání dne 5.3.2018). Po diskuzi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 7+4  zdržel se:0  proti:0) 
 
K.S., r. 2001, zastoupena matkou M.V., bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 7.3.2018). Po 
diskuzi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 7+4  zdržel se:0  proti:0) 
 
H.P., r. 1975, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 21.3.2018). Po diskuzi přijat závěr: 
Komise doporučuje odložit projednání žádosti do příštího jednání komise. Předseda komise v této záležitosti 
bude kontaktovat ošetřujícího lékaře. 
(pro: 7+4  zdržel se:0  proti:0) 
 
 
K bodu 3 - Dotace z „Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města 
Litoměřice na rok 2018“ 
Rozpočet na dotace činí 250 tis.Kč. Bylo doručeno celkem 11 projektů. Členové komise obdrželi zpracované 
výsledky hodnocení. Komise rozhodla podpořit všechny projekty v celkové částce 205.400,- Kč – viz příloha 
orig.zápisu 
Komise doporučuje RM schválit poskytnutí dotací dle předloženého návrhu komise (viz příloha orig.zápisu). 
Při podpoře všech projektů zůstává v rozpočtu částka 44.600,-Kč.Tuto částku doporučuje komise RM 
ponechat k vyplacení na individuální dotace prostřednictvím odboru SVaZ. 
 (pro: 7+4  zdržel se: 0  proti: 0) 
 
 
K bodu 4 – Různé 

- Mgr. Čigáš informoval o vydání 5.Komunitního plánu na r. 2018-2020, katalogu soc. služeb vč.  
mapy. Dále pro své občany vytvořilo novou aplikaci sociálních služeb včetně navigace, které občany 
dovedou k potřebné soc. službě. Město tyto dokumenty prezentuje i na svých webových stránkách. 
Město získalo ocenění „Zlatý erb Ústeckého kraje“ a postoupilo do celostátního kola. 

- Požádat o zjištění ekonomické a technické proveditelnosti očipovaní míst pro tělesně postižené a 
online spřažení s aplikací (viz aplikace parkování ZTP Praha) - zodpovídá Ing. Bc. Jurková 



- Mgr. Čigáš informoval o záměru propojit město, podnikatele a neziskové organizace. Ocenění cenou 
„Srdcař Litoměřic“ budou od starosty při slavnostní příležitosti dostávat litoměřičtí obyvatelé a 
podnikatelé, kteří přispívají k rozvoji města. 

- Studie dopadu na město Litoměřice vzhledem k výstavbě komplexu v Lovosicích (sociální a 
zdravotní služby …) – zjistí MUDr. Kubec 

- Příští komise 6.6.2018 od 15,45 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


