
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Zdravotní a sociální komise  

konané dne 06.02.2013 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 
• MUDr. Vladislav Procházka 
• Alena Pávková 
• Mgr. Marcela Štěrbová 
• Irena Opočenská 
• Drahomíra Pražáková 
• Iva Pulgretová 

Omluven: 

• MUDr. Libor Pardubický 
• Mgr. Robert Krejčí 
• Božena Matulová 

Nepřítomni: 

• Bc. Zdenka Broumská 
• MUDr.Petr Pinka 

 

Jednání řídil: MUDr, Petr Kubec, předseda komise 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. Spolupráce Zdravých měst se zdravotní a sociální komisí 
2. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 

v sociální oblasti“ 
3. Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
4. Různé 

 

Konec jednání: 15:50 

Termín příštího jednání: 06.03.2013 

Zapsal(a): Ivana Aksenowá 



 
1. Spolupráce Zdravých m ěst se zdravotní a sociální komisí  

Komise deleguje do pracovní skupiny MUDr.Jáchymovou a pí Opočenskou. 
 
2. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskovýc h organizací, zam ěřených na činnost 

občanů v sociální oblasti“  
Žadatelé: 
Středisko ekologické výchovy SEVER Litom ěřice  – na projekt: „Přednášky a exkurze pro 
litoměřické seniory“ 
Celkové náklady: 11.400,-Kč  Požadují: 8.500,-Kč 
Komise schválila dotaci ve výši  5.000,-Kč. 

(pro:11  proti:0    zdržel se:0 ) 

Hospic sv.Št ěpána, ob čanské sdružení Litom ěřice  – na projekt: „Hospic sv. Štěpána, pacienti 
a dobrovolníci“ 
Celkové náklady: 34.000,-Kč  Požadují: 20.000,-Kč 
Komise schválila dotaci ve výši 20.000,-Kč. 

(pro:11  proti:0    zdržel se:0 ) 

 
3. Příděl bytu v Dom ě s pečovatelskou službou v Litom ěřicích  

Příděl bytu č. 12 v DPS Kosmonautů 2020/14 (1+1) – návrh na umístění J.K., bytem Litoměřice. 
Žádost podaná od 19.5.2008. Jmenovaná splňuje podmínky pro umístění v DPS.  
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM tento příděl bytu schválit. 

(pro:11  proti:0    zdržel se:0 ) 

4. Různé 
Dopis z 22.1.2013 - žádost o finanční podporu Linky duševní tísně na rok 2013 – žadatel Most 
k naději, občanské sdružení, Most 
Komise nedoporučuje tomuto sdružení poskytnout finanční podporu. Vzhledem k omezenému 
množství fin.prostředků, je podpora směřována především na organizace v našem městě. 

(pro:11  proti:0    zdržel se:0 ) 

 

 

 


