Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravotní a sociální komise
konané dne 05.09.2012 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice
Přítomni:
• MUDr. Petr Kubec
• Ing.Bc. Renáta Jurková
• Bc. Jan Marek
• MUDr. Hana Jáchymová
• Alena Pávková
• Iva Pulgretová
• Drahomíra Pražáková
Omluven:
• MUDr. Vladislav Procházka
• MUDr. Libor Pardubický
• Bc. Zdenka Broumská
• Irena Opočenská
• Božena Matulová
• Mgr. Marcela Štěrbová
Nepřítomen:
• MUDr. Jan Zbořil
• MUDr. Petr Pinka
• Mgr. Robert Krejčí
Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec, předseda komise
Zapisovatel: Ivana Aksenowá
Program:

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkovacího místa
2. Kritéria pro příděl bytů v domech s pečovatelskou službou
3. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,zaměřených na činnost občanů v
sociální oblasti“ – pro rok 2012
4. Různé
Konec jednání: 16:00
Termín příštího jednání: 03.10.2012
Zapsal(a): Ivana Aksenowá
Vzhledem k nízké účasti členů komise, byli požádáni nepřítomní členové komise, aby se vyjádřili k
projednávaným bodům v komisi. Jejich vyjádření je založeno u orig. zápisu.

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkovacího místa
Žadatelé:
V.E. bytem Litoměřice – dosud neměla parkovací místo (podání dne 8.8.2012). Po diskuzi byl přijat závěr :
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
( pro: 7+6 proti: 0 zdržel se: 0 )
D.A. bytem Litoměřice - nová žádost (podání dne 13.8.2012). Po diskuzi byl přijat závěr :
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
( pro: 7+6 proti: 0 zdržel se: 0 )

2. Kritéria pro příděl bytu v DPS Litoměřice
Materiál obdrželi členové komise písemně. Stávající kritéria považují členové komise za vyhovující.
( pro: 7+6 proti: 0 zdržel se: 0 )

3. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na
činnost občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2012
K rozdělení zbývá 5.600,-Kč.
Někteří členové komise mají informace, že min. ještě dvě žádosti o dotace přijdou od žadatelů, kterým v
letošním roce dotace nebyla poskytnuta.
Žadatelé:
Diakonie ČCE-SKP Litoměřice - na projekt: „Klienti pořádají společenský večer Diakonie ČCE“
Celkové náklady: 22.000,-Kč Požadují : 6.000,-Kč
Komise neschvaluje přiznání dotace.
( pro: 7+4 proti: 1 zdržel se: 1 )
Linka bezpečí Praha – na projekt: „Linka bezpečí“
Celkové náklady: 19.687.862,30,-Kč Požadují: 10.000,-Kč
Komise neschvaluje přiznání dotace.
( pro: 7+5 proti: 0 zdržel se: 1 )

4. Různé
Domov důchodců Lipová – žádost o příspěvek na klienty jejich Domova, kteří pocházejí z Litoměřic (1
klientka).
Komise neschvaluje přiznání příspěvku.
( pro: 7+6 proti: 0 zdržel se: 0 )

