
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 03. 06. 2020 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

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

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Dotace z „Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města 

Litoměřice na rok 2020“ 
3) Různé 

 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti předsedy komise, jednání řídila sekretářka komise pí 
Aksenowá. 
 
Projednáno: 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Písemné vyjádření hlasování k jednotlivým žádostem zaslal e-mailem předseda komise 
MUDr.Kubec. 

Z.J., r. 1949, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 18.2.2020). Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
 (pro: 7+1  proti: 0                zdržel se: 0) 

J.V., r. 1941, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 9.3.2020). Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 6+1  proti: 1  zdržel se: 0) 
Komise doporučuje odboru dopravy prověřit možnost zřízení všeobecného parkovacího místa 
v této lokalitě 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

V.A., r. 2016, zastoupena matkou V.A., bytem Litoměřice – nová žádost (podání 18.3.2020). Po 
diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 7+1  proti: 0  zdržel se: 0) 

D.K., r. 1985, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 25.5.2020). Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 7+1  proti: 0  zdržel se: 0) 

K bodu 2 – Dotace z „Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města 
Litoměřice na rok 2020 
Vzhledem k pandemii se komise v dubnu nesešla, a tak se dotace projednávají až nyní. 
Členové komise obdrželi zpracované výsledky hodnocení e-mailem. Bylo podáno celkem 15 
žádostí. Na dotace bylo radou města schváleno 350 tis. Kč, požadavek je 269.180,- Kč.  
Komise doporučuje podpořit všechny projekty – viz příloha orig. zápisu. Nevyčerpaná částka 
bude vrácena do rozpočtu města.  
Komise doporučuje RM schválit poskytnutí dotací dle předloženého návrhu komise (viz příloha 
orig.zápisu) 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 

K bodu 3 – Různé 
- Příští zasedání komise 2.9.2020 
 
 

 
Dne 03. 06. 2020     Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 


