
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 07.05.2014 od 15:30 v zasedací  místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

 MUDr. Vladislav Procházka 

 Alena Pávková 

 Ing.Bc. Renáta Jurková 

 Mgr. Marcela Štěrbová 

 Marie Hochbergerová 

 Mgr. Robert Krejčí 

 Drahomíra Pražáková 

Omluven: 

 MUDr. Petr Kubec 

 MUDr. Jan Zbořil 

 MUDr. Hana Jáchymová 

 MUDr.Libor Pardubický 

 Iva Pulgretová 

 Irena Opočenská  
 

Nepřítomen: 

 MUDr. Petr Pinka 

 Mgr. Jan Marek 
 
Hosté: 

 Bc.Jana Hanousková 

 Bc. Denisa Dobešová 
 

 

Jednání řídila: sekretářka komise pí Aksenowá 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. 4. Komunitní plán sociálních služeb na rok 2014-2017 
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 

v sociální oblasti pro rok 2014“ 
4. Příděl bytu č. 15 v DPS Švermova 
5. Různé 

 

Konec jednání: 16:15 hod. 

Termín příštího jednání: 04.06.2014 

Zapsal(a): Ivana Aksenowá 

 

 

 

 

 



Dva členové komise byli požádáni o hlasování po e-mailu. Hlasování přiloženo u orig. zápisu. 

K bodu 1  - 4. Komunitní plán sociálních služeb na rok 2014 – 2017 
Návrh 4.KPSS obdrželi členové komise v e-mailu. Bc.Dobešová + Bc.Hanousková členy komise seznámily 
s připravenou prezentací 4.KPSS. Dále členové komise obdrželi nový katalog sociálních služeb. 
Komise doporučuje RM 4.KPSS schválit. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
K bodu 2 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
V.J., r. 1953, bytem Litoměřice (dosud neměl parkovací místo) – podání dne 1.4.214 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Navrhuje zřízení pouze všeobecného 
parkovacího místa pro handicap.občany. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
P.A., r. 2007, zastoupený otcem P.S., bytem Litoměřice (dosud neměli parkovací místo) – podání dne 7.4. 
2014 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Navrhuje zřízení všeobecného parkovacího 
místa pro handicapované občany. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
P.M., r. 1938, bytem Litoměřice (měl parkovací místo, končí jeho platnost) – podání dne 9.4.2014 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
Část.nesv. K.H., r. 1950, zast.opatrovnicí P.D., bytem Litoměřice, (dosud neměla parkovací místo) – 
podání dne 16.4.2014 
Komise již jednou žádost v říjnu 2013 zamítla.  
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:6+2 proti: 0 zdržel se:1) 

 
N.P., r. 2002, zast. matkou N.D., bytem Litoměřice (již měli parkovací místo)  - podání dne 30. 4. 2014 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
K bodu 3 - Příděl dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na 
činnost občanů v sociální oblasti“ – rok 2014 
Žadatelé: 
ARPZPD v ČR,  z.s. Klub Uzlík – na projekt: „Letní tábor pro těžce handicapované“. 
Celkové náklady: 91.600,-Kč   Požadují: 5.300,-Kč 
Komise schvaluje dotaci ve výši 2.000,-Kč. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
CSP Litoměřice, p.o. – Domov U Trati Litoměřice – na projekt: „Letní slavnost pro seniory“ 
Celkové náklady: 12.800,-Kč   Požadují: 10.240,-Kč 
Komise schvaluje dotaci ve výši 10.000,-Kč. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 

 
K bodu 4 - Příděl bytu č. 15 v DPS Švermova 16  
Návrh na umístění pí J.L., r. 1944, bytem Litoměřice.  Paní je na řadě na umístění do podkrovního bytu DPS. 
Splňuje podmínky. Umístění doporučuje odbor SVaZ i pečovatelská služba. Podrobnější informace – viz 
příloha orig. zápisu.  
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 7+2 proti: 0  zdržel se:0) 
 
K bodu 5 - Různé 
Vedoucí odboru Ing.Bc.Jurková informovala, že v současné době jsou volná místa v Domově seniorů 
v Zahradnické ulici a v Domově U Trati v Litoměřicích.  


