
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Zdravotní a sociální komise  

konané dne 03.10.2012 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• MUDr. Petr Kubec 
• Ing.Bc. Renáta Jurková 
• Bc. Jan Marek 
• MUDr. Jan Zbořil 
• MUDr. Hana Jáchymová 
• Mgr. Robert Krejčí 
• Mgr. Marcela Štěrbová 
• Irena Opočenská 
• Drahomíra Pražáková 
• Božena Matulová 

Omluven: 

• MUDr. Vladislav Procházka 
• MUDr. Libor Pardubický 
• Alena Pávková 
• MUDr. Petr Pinka 
• Bc. Zdenka Broumská 
• Iva Pulgretová 

 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec, předseda komise 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. Zrušení vyhrazeného parkovacího místa a převedení místa na všeobecné parkovací místo pro 
handicapované občany 

2. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 
v sociální oblasti“ – pro rok 2012 

3. Příděl bytu v domě s pečovatelskou službou 
4. Různé 

Konec jednání: 16:15 

Termín příštího jednání: 07.11.2012 

Zapsal(a): Ivana Aksenowá 
 



 

1. Zrušení vyhrazeného parkovacího místa a p řevedení místa na všeobecné parkovací místo pro 
handicapované ob čany 
Komise dne 2.3.2011 schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa panu L.J, bytem Litoměřice. 
Členy komise bylo provedeno mnoho kontrol využívání tohoto místa – zjištěno, že místo není 
využíváno. Předseda komise osobně jednal s panem L.J. a tuto situaci s ním řešil. O výsledku 
jednání informoval členy komise. 
Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise jednohlasně schvaluje odebrání vyhrazeného parkovacího místa panu L.J. bytem Litoměřice 
a převedení tohoto místa na všeobecné parkovací místo pro handicapované občany. 

 (pro:10   proti:0    zdržel se:0 ) 

2. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskovýc h organizací, zam ěřených na činnost 
občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2012  
Žadatelé: 
Městská nemocnice Litom ěřice, d ětské odd ělení  – na projekt : „Pořízení didaktických pomůcek 
do herny na dětském oddělení“ 

Celkové náklady: 5.000,-Kč  Požadují: 5.000,-Kč 
Komise schvaluje přiznání dotace ve výši 3.600,-Kč 

 (pro:10   proti:0    zdržel se:0 ) 

 Svaz tělesn ě postižených Lovosice, o.s.  – na projekt: „Služby pro sluchově postižené občany“ 
 Celkové náklady: 3.000,-Kč  Požadují: 2.500,-Kč 

Komise schvaluje přiznání dotace ve výši 2.000,-Kč 

 (pro:10   proti:0    zdržel se:0 ) 

3. Příděl bytu v dom ě s pečovatelskou službou  
Příděl bytu č. 30 v DPS Švermova 16 (1+1) – návrh na umístění pí A.J., bytem Litoměřice. Žádost 
podaná od 28.1.2002. Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM tento příděl bytu schválit. 

(pro:10   proti:0    zdržel se:0 ) 

4. Různé 
O pozvání do komise požádala Z.Š., pracovnice Domova seniorů- Domova na Dómském pahorku 
v Litoměřicích. Prezentovala názory zaměstnanců DS na návrh na předčasné ukončení koncesní 
smlouvy s Farní charitou Litoměřice. Záležitost bude řešit zastupitelstvo na svém jednání dne 
4.10.2012. 
Komise vzala zprávu Z.Š. na vědomí. 


