
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 08.01.2014 od 15:30 v zasedací  místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 
• Ing.Bc. Renáta Jurková 
• MUDr. Jan Zbořil 
• MUDr. Hana Jáchymová 
• MUDr. Vladislav Procházka 
• Alena Pávková 
• MUDr.Libor Pardubický 
• Mgr. Marcela Štěrbová 
• Irena Opočenská 
• Iva Pulgretová 
• Drahomíra Pražáková 

Omluven: 

• Mgr. Robert Krejčí 
• Božena Matulová 

Nepřítomen: 

• MUDr. Petr Pinka 
• Mgr. Jan Marek 

Host: 
• MVDr. Milan Rygl 

 

Jednání řídil: předseda komise MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. Hrací automaty v Litoměřicích 
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Vyhlášení „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 

v sociální oblasti pro rok 2014“ 
4. Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 

 

Konec jednání: 16:15 

Termín příštího jednání: 05.02.2014 

Zapsal(a): Ivana Aksenowá 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 – Hrací automaty v Litoměřicích  
O pozvání do jednání komise požádal Mgr. Panaš Petr. Vzhledem k pracovním důvodům se nemohl dostavit 
a poslal za sebe zástupce MVDr. Rygla Milana. Ten členy komise informoval, že záležitost hracích automatů 
byla projednávána na posledním zasedání zastupitelstva, kde Mgr. Panaš přednesl stanovisko skupiny lidí 
s požadavkem na zrušení hracích automatů na území města Litoměřice. Ing.Bc.Jurková informovala, že 
proběhla na odboru SVaZ schůzka s Mgr. Panašem a následně byly provedeny kontroly terénního 
soc.pracovníka a městské policie v provozovnách, kde jsou hrací automaty. Kontroly byly v různých dnech 
v dopoledních i odpoledních hodinách. Výsledky ze šetření byly předány Mgr. Panašovi a kompetentním 
pracovníkům  města. Jsou v plánu i šetření o víkendu v odpoledních a večerních hodinách. S výsledky 
šetření budou seznámeny kompetentní osoby. Pí Pávková infornovala, že ZM se záležitostí nadále zabývá, 
připravuje se novelizace vyhlášky o výherních automatech.  
Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise bere na vědomí informaci MVDr.Rygla Milana. Požaduje, aby zdrav. a sociální komise byla 
seznámena s návrhem novelizované vyhlášky o výherních automatech, ještě než tato vyhláška půjde ke 
schválení do zastupitelstva – zajistí Ing.Bc. Jurková.  
 
 
K bodu 2 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatel: 
P.K., trvale bytem Ústí n.L., t.č. bytem Litoměřice (dosud neměl parkovací místo) – podání dne 16.12.2013. 
V dubnu 2013 již komise žádost o vyhrazené parkovací místo zamítla. U žadatele se změnil zdravotní stav, 
proto podaná nová žádost. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:11  proti:0  zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 3 - Vyhlášení „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost 
občanů v sociální oblasti pro rok 2014“ 
V rozpočtu pro letošní rok je 200 tis. Kč.  Materiál obdrželi všichni členové komise písemně. Čerpání dotací 
je možné v průběhu celého roku.  
Komise jednohlasně schválila vyhlášení „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených 
na činnost občanů v sociální oblasti pro rok 2014“.  Pí Aksenowá zajistí zveřejnění na internetových 
stránkách Města Litoměřice. 
( pro: 11 proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
 
K bodu 4 – Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
Příděl bytu č. 5 ( 1+1) v DPS  Kosmonautů 2020/14 
Návrh na umístění pí K.L., bytem Litoměřice. Žádost má podanou od 30.9.2013. Žádost byla vybrána 
k přednostnímu umístění vzhledem ke zdravotnímu stavu a bytovým podmínkám žadatele. Přednostní  
umístění doporučuje sociální odbor i vedoucí pečovatelské služby. Podrobnější informace – viz příloha orig. 
zápisu. 
Komise doporučuje RM schválit příděl bytu p. K.L. z Litoměřic 
( pro: 11 proti: 0  zdržel se: 0  ) 
 
 


