
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 06. 04. 2022 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

Přítomni: 
MuDr. Kubec Petr 
Opočenská Irena 
Mgr. Krejčí Robert 
Ing.Bc. Jurková Renáta 
Skřivánek Jiří 
MUDr.Jenček Miroslav 
Wünschová Jana 
Aksenowá Ivana, sekretářka komise 
 
Omluveni: 
Ing.Löwy Radek 
MUDr.Pardubický Libor 
 
 
Neomluven: 
Mgr. Marek Ondřej 
 
 

 
Program: 

1) Příděl seniorského bytu 
2) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3) Hodnocení projektů „Program podpory soc.a zdrav.aktivit pro občany města 

Litoměřice na rok 2022“ 
4) Různé 

 
 
 
Jednání řídil předseda komise MUDr. Kubec.  
 
Projednáno: 
 
K bodu 1 – Příděl seniorského bytu 
SB Švermova 2099/16, č. bytu 8 – návrh na umístění pí K.D., r. 1950, trvale bytem Litoměřice. 
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

V 15,50 se dostavil další člen komise MUDr.Jenček – přítomno 7 členů komise 
 
 
Bod 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatel: 
K.M., r. 1954, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 23.2.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy  
o prověření možnosti zřízení všeobecného parkovacího místa u domu žadatele. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 3 - Hodnocení projektů „Program podpory soc.a zdrav.aktivit pro občany města 
Litoměřice na rok 2022“ 
Podáno bylo celkem 17 projektů s celkově požadovanou částkou 336.000 Kč. K rozdělení je 
částka 300 tis. Kč. Členové komise obdrželi podklady k hodnocení a odkaz na projekty. Hodnotící 
tabulku vyplnilo v určeném termínu 9 členů komise. Členům komise bylo předloženo hodnocení 
projektů s určením pořadí podle získaného průměrného počtu bodů. 
 
Návrh Ing.Bc. Jurkové: 
Pokrátit poslední tři projekty v pořadí (projekt č. 11, 17 a 12) na 8 tis.Kč, ostatní ponechat 
v plné požadované výši.  
 
Komise schvaluje předložený návrh. Návrh komise bude předložen ke schválení do rady města.  
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
K bodu 4 – Různé 

- Pí Opočenská informovala, že mají na Domově pro matky s dětmi novou vedoucí paní 
Janu Zalabákovou 

- Ing.Bc. Jurková informovala přítomné o současné situaci kolem ukrajinských uprchlíků. 
Ve městě Litoměřice jich máme cca 360, v celém ORP cca 1000. Spolupráce s nezisk. 
organizacemi nadále pokračuje. 

- MUDr. Kubec informoval o vyřízení podnětů z minulé komise ohledně parkování na 
všeobec.parkovacích místech v ul. Dukelská a Revoluční 

- Příští komise dne 1.6.2022 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16,15 hod. 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 


