
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 02.10.2013 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• MUDr. Petr Kubec 
• Ing.Bc. Renáta Jurková 
• MUDr. Vladislav Procházka 
• MUDr.Libor Pardubický 
• Mgr. Marcela Štěrbová 
• Drahomíra Pražáková 
• Irena Opočenská 
• Mgr. Jan Marek 

Omluveni: 

• Božena Matulová 
• Mgr. Robert Krejčí 

Nepřítomni: 

• MUDr. Jan Zbořil 
• MUDr. Petr Pinka 
• MUDr.Hana Jáchymová 
• Iva Pulgretová 
• Alena Pávková 
 

 
Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec, předseda komise 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 
v sociální oblasti“ 

2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Různé 
 
 

 
Konec jednání: 16:00  
Termín příštího jednání: 06.11.2013 

Zapsal(a): Ivana Aksenowá 



 
 
K bodu 1– Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost 
občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2013 
K rozdělení ještě 20.500,-Kč (původně 15.500,-Kč, ale Domov U Trati z důvodu nepřízně počasí 
neuskutečnil akci, na kterou dostal 5 tis.Kč a tyto peníze vrátil.) 

 
Fond ohrožených dětí, Klokánek Litoměřice -  na projekt: „Vybavení návštěvní místnosti“ 
Celkové náklady: 37.000,-Kč   Požadují: 20.000,-Kč 
Komise schválila poskytnout dotaci ve výši 19.000,-Kč 
(pro:8  proti:0  zdržel se: 0) 
 
Městská nemocnice Litměřice – na projekt: „Do nemocnice bezpečně a beze strachu“ 
Celkové náklady: 7000,-Kč   Požadují: 5.600,-Kč 
Komise schválila poskytnout dotaci ve výši 1.500,-Kč 
(pro:8  proti:0  zdržel se: 0) 
 
CSP – Domov U Trati Litoměřice – na projekt: „Koncert Jany Rychterové s autorským čtením Václava 
Větvičky“ 
Celkové náklady: 8.500,-Kč   Požadují: 5.500,-Kč 
Komise schválila neposkytnout dotaci. 
(pro:8  proti:0  zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 2 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 
K.K., r. 1937, bytem Litoměřice (dosud neměla parkovací místo) – podání dne 10.9.2013 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Písemně požádá odbor dopravy o zřízení 
všeobecného parkovacího místa v této lokalitě (dle plánku žadatelky). Pokud by se ukázalo, že toto nově 
zřízené všeobecné parkovací místo pro trvalou obsazenost nemohou využívat, může se žadatelka opětovně 
na komisi obrátit se žádostí a komise by se tímto znova zabývala. 
(pro:8  proti:0  zdržel se: 0) 
 
F.P., r. 1950, bytem Litoměřice (dosud neměl parkovací místo) – podání dne 10.9.2013 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:8  proti:0  zdržel se: 0) 
 
K.K., r. 1950 - v zastoupení opatrovníkem pí P.D., bytem Litoměřice (dosud neměla parkovací místo) - 
podání dne 20.9.2013 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:8  proti:0  zdržel se: 0) 
 

 
K bodu 3 – Různé 

• k 1.10.2013 ukončila své členství v komisi Bc. Broumská – schváleno RM 26.9.2013 
• Pí Opočenská pozvala členy komise na akci, kterou pořádá Diakonie dne 8.11.2013 na Hradě 

v Litoměřicích – 19.Společenský večer Diakonie 
• Pí Opočenská pozvala členy komise k jednání ke kulatému stolu na téma: „Komunitní plánování ve 

městě Litoměřice“, které se uskuteční 7.10.2013 od 15 hod. do 17 hod. v kongresovém sále 
Gotického hradu v Litoměřicích. Členové komise pozvání obdrželi e-mailem. 

• Sekretářka komise informovala, že o uvolnění z členství v komisi požádala pí Matulová Božena (za 
ČSSD). Jakmile bude doručena její písemná žádost, bude předložena do jednání rady. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


