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Zeleni a Piráti

Mgr. Petr Panaš
zastupitel Města Litoměřice
za koalici Zelených a Pirátů

V Litoměřicích dne 05.12.2019

INTERPELACE

žádost o informace dle § 82 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích.

Má interpelace se vztahuje k žádosti Odborové organizace Nemocnice Litoměřice, a.s., kterou
jsme jako zastupitelé obdrželi e-mailem dne 8.10.2019.

Předmětná žádost se týkala poskytnutÍindividuá|nÍ dotace na propagaci rrňstniho referenda a
účasti odborů při jednáních týkajIcich se převodu nemocnice.

l) Kdy, jakým orgánem a s jakým výsledkem byla projednána žádost o poskytnutí dotace.
2) Kdy byl žadatel informován o vyřizení podané žádosti o dotaci.
3) Byla projednána žádost o účast odborů při jednáních o převodu nemocnice? Pokud

ano, tak s jakým výsledkem. Byli odbory k nějakému z jednání přizvány?
4) Kdy byl žadatel informován o výsledku své žádosti týkajIcI se žádosti o účast na

jednáních.

Děkuji za odpověd'a jsem s pozdravem.

Mgr. Petr Panaš
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Odborová organizace Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Telefon (!ednatel)
e-meil
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Číslo Účtu

:
: 6196029J9
:69387753
: ¢esk4 spořitdm, 8.$. · LRoméhce
. 10Q2207309/0BQQ

Město Litoměřice
Městský úřad Litoměřice
Mirové náměstí 15/7
412 01Litoměřice

Věc: poskytnutí finanční podpory, účast na jednáních s Krajskou zdravotní, as.

Váženi,
tímto Vás žádáme jménem základní odborové organizace OSZSP ČR o
poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 KČ, která bude použita na
propagaci vyhlášení místního referenda. Považujeme za důležité, aby se
místního referenda zúčastnilo co největší množství občanu Litoměřic, Za tímto
účelem pokládáme za nezbytné uspořádat informační kampaň.
Poskytnuté finanční prostředky použijeme zejména na grafiku, tisk, reklamu,
výlep plakátů, pronájem reklamních ploch, roznos letáků a jiných tiskovin.
Cílem kampaně je zdůraznit datum a čas konáni referenda a veřejný zájem na
účasti co největšího poČtu občanů.
Vzhledem k tomu, Že nutnost vyhlášení místního referenda a zapojení občanů
deklarujete také, pevně věříme, že naši žádosti pro výše uvedené důvody
vyhovíte.

Účast odborů na jednání týkajIcI se prodeje akcií Nemocnice Litoměřice, a.s.
Pro úplnou transparentnost vašich kroků požaduje místní odborová organizace
úČast vždy alespoň jednoho zástupce odborů na plánovaných jednáních q fúzi
nebo prodeji akcií s Krajskou zdravotní, a.s.
Pokud přistoupíte, na tento požadavek účasti na jednáních, prosíme vždy o
zasláni písemné pozvánky (odbory@nemocnice-lt.cz) nejpozději týden před
plánovanou schůzkou. Týdenní lhůta je zásadní pro výběr účastníka z řad
odborové oIgánizace.

Podíl odborů na jednQjMch prokáže Vaší snahu k otevřenému a zodpovědnému
výsledku. NebudouMĹnikat tendence převážně mezi zaměstnanci k nedůvěře a
rnož'íý ' ' l bda;jýj:,,-,,.,,,, _
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