
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 06.08.2014 od 15:30 v zasedací  místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

 MUDr. Petr Kubec 

 MUDr. Jan Zbořil 

 Irena Opočenská  

 MUDr. Vladislav Procházka 

 Ing.Bc. Renáta Jurková 

 Marie Hochbergerová 

 Drahomíra Pražáková 

 Iva Pulgretová 
 

Omluven: 

 MUDr.Libor Pardubický 

 Mgr. Marcela Štěrbová 

 Alena Pávková 

 Mgr. Robert Krejčí 

 MUDr. Petr Pinka 

 Mgr. Jan Marek 

 MUDr. Hana Jáchymová 
 

Hosté: 

 Bc.Jana Hanousková 

 Bc. Denisa Dobešová 
 

 

Jednání řídil: předseda komise MUDr.Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. Nominace na „Cenu Aloise Klára“ 
2. Projednání Koncepce rodinné politiky města Litoměřice pro rok 2014-2019 
3. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
4. Příděl bytu č. 15 v DPS Švermova 
5. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 

v sociální oblasti pro rok 2014“ 

 

Konec jednání: 16:10 hod. 

Termín příštího jednání: 01.10.2014 

Zapsala: Ivana Aksenowá 

 

 

 

 

 

 



Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr. Kubec.  Někteří členové komise byli požádáni 
o hlasování po e-mailu.  
 
K bodu 1 – Nominace na „Cenu Aloise Klára“ 
Přítomna byla Bc.Hanousková. Materiál obdrželi členové komise písemně. Členové (i nepřítomní) měli 
možnost zaslat vyplněnou tabulku pro určení pořadí nominace za každou oblast. Pořadí po hlasování členů 
komise – viz příloha originál zápisu.  
Komise doporučuje pořadí Radě města Litoměřice k udělení ceny. 
 
K bodu 2 – Projednání Koncepce rodinné politiky města Litoměřice pro rok 2014-2019 
Přítomna byla Bc.Dobešová, která krátce pohovořila o této koncepci.  
Komise doporučuje RM předloženou Koncepci rodinné politiky města Litoměřice schválit. 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
K bodu 3 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
K.J., r. 1952, bytem Litoměřice (měl parkovací místo, končí jeho platnost) – podání dne 10.6.2014 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkování na další 3 roky. 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 

 
H.I., r. 1935, bytem Litoměřice (měla parkovací místo – končí jeho platnost) - podání dne 16.7.2014 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkování na další 3 roky.  
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
T.V., r. 1961, bytem Litoměřice (dosud neměl parkovací místo) – podání dne 17.7.2014 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise navrhuje zřízení všeobecného 
parkovacího místa pro handicap.občany. 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
J.L., r. 1931, bytem Litoměřice (měl parkovací místo – končí jeho platnost) – podání dne 29.7.2014. 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkování pouze na 1 rok. 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
M.Š., r. 2004, zastoupen matkou M.H., bytem Litoměřice (dosud neměli parkovací místo) – podání dne 
30.7.2014 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkování. 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
K bodu 4 - Příděl bytu č. 15 (1+1 podkrovní) v DPS Švermova 16  
Návrh na umístění pí Š.J., r. 1934, bytem Litoměřice. Žádost má podanou od 10.7.2014, v současné době je 
na řadě na umístění do podkrovního bytu 1+1 v DPS Švermova. Splňuje podmínky pro umístění do DPS. 
Podrobné informace – viz příloha originál zápisu.  
Komise doporučuje RM příděl bytu pí Š.J. schválit. 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
K bodu 5 - Žádosti o dotace z programu „Program podpory nestátních neziskových organizací, 
zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ 
(K rozdání ještě 35 tis.Kč) 
Farní charita Litoměřice – Domy s pečovatelskou službou – na projekt: „Aktivizační program v domech 
s pečovatelskou službou“  
Celkové náklady: 16.000,-Kč   Požadují: 12.800,-Kč 
Komise schválila dotaci ve výši 8.000,-Kč 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
Klub Plamínek Litoměřice – na projekt: „ZOO Praha“ 
Celkové náklady: 5.100,-Kč   Požadují: 4.000,-Kč 
Komise schválila dotaci ve výši 4.000,-Kč 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
Fond ohrožených dětí – Klokánek Litoměřice – na projekt: „Vybavení bytů Klokánku“ 
Celkové náklady: 30.000,-Kč   Požadují: 20.000,-Kč 
Komise schválila dotaci ve výši 20.000,-Kč 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 



 
Celia – život bez lepku o.p.s. – na projekt: „Aktivity směřující ke zlepšení života lidí s celiakií“ 
Celkové náklady: 27.000,-Kč   Požadují: 10.000,-Kč 
Komise schválila dotaci ve výši 3.000,-Kč 
(pro: 8+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


