
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Zdravotní a sociální komise  

konané dne 06.03.2013 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• Ing.Bc. Renáta Jurková 
• MUDr. Hana Jáchymová 
• Drahomíra Pražáková 
• Iva Pulgretová 
• Mgr. Robert Krejčí 
• MUDr. Libor Pardubický 

Omluven: 

• Božena Matulová 
• MUDr. Petr Kubec 
• Bc. Jan Marek 
• Bc. Zdenka Broumská 
• MUDr.Petr Pinka 
• MUDr. Vladislav Procházka 
• Alena Pávková 
• Mgr. Marcela Štěrbová 
• Irena Opočenská 

Nepřítomni: 

• MUDr. Jan Zbořil 
 

 
Jednání řídila: Ivana Aksenowá, sekretářka komise 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

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

2. Příděly bytů v Domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
3. Pravidla pro příděl bytů v podporovaném bydlení – pečovatelské byty v ul. Kosmonautů 2261 

 

Konec jednání: 16:05  

Termín příštího jednání: 03.04.2013 

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.  
 
K bodu 1– Dotace z „Programu podpory nestátních nez iskových organizací, zam ěřených na činnost 
občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2013  
Klub českých turist ů Litom ěřice- na projekt: „Turistické seniorské výlety“ 
Celkové náklady: 36.750,-Kč   Požadují: 20.000,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 10.000,-Kč 
( pro: 6+4 proti: 0  zdržel se: 0  ) 

 
Klub aktivního stá ří Litom ěřice - na projekt: „Poznávací zájezd“ 
Celkové náklady: 15.000,-Kč   Požadují: 12.000,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 10.000,-Kč 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
Svaz tělesn ě postižených Sever, Litom ěřice  – na projekt: „Kulturně poznávací akce v roce 2013“ 
Celkové náklady: 24.000,-Kč   Požadují: 15.000,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 13.000,-Kč 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
Klub ochotník ů a přátel loutkového divadla, Litom ěřice  – na projekt: „Dílna pro invalidy“ 
Celkové náklady: 18.000,-Kč   Požadují|: 15.000,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 10.000,-Kč 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
Farní charita Litom ěřice, Domov na Dómském pahorku, Litom ěřice  – na projekt: „Hudební pořad 
souboru Z.Černohouze – ČERVENÁ SUKÝNKA“ 
Celkové náklady: 2.660,-Kč   Požadují: 2.100,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 2.100,-Kč 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
Konfederace politických v ězňů, Litom ěřice  – na projekt: „Činnost pobočky č. 32 KPV v roce 2013“ 
Celkové náklady: 57.200,-Kč   Požadují: 30.000,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 20.000,-Kč 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 

 
Karatedó Steklý, Litom ěřice  – na projekt: „Winter Camp 2013“ 
Celkové náklady: 25.000,-Kč   Požadují : 20.000,-Kč 
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 10.000,-Kč 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
K bodu 2 – P říděly byt ů v Domech s pe čovatelskou službou v Litom ěřicích  
Příděl bytu č. 16 (gars.) v DPS Kosmonaut ů 2020/14 – návrh na umístění pani T.M., trvale bytem 
Litoměřice – žádost od 3.3.2010 (je na řadě na umístění do garsonky) 
Komise doporučuje RM tento příděl bytu schválit. 
( pro: 6+4 proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
Příděl bytu č. 16 (1+1 podkrovní) v DPS Švermova 2099/16  – návrh na umístění pani K.B., trvale bytem 
Litoměřice – žádost od 4.9.2012  ( je na řadě na umístění do podkrovního bytu) 
Komise doporučuje RM tento příděl bytu schválit. 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
K bodu 3 - Pravidla pro p říděl byt ů v podporovaném bydlení – pe čovatelské byty v ul. Kosmonaut ů 
2261 
Materiál členové komise obdrželi týden předem. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje RM tyto pravidla schválit. 
( pro: 6+4  proti: 0  zdržel se: 0  ) 


