
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 06.11.2019 od 15:45 v zasedací místnosti (OSPOD) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

 MUDr. Petr Kubec 

 Jiří Skřivánek 

 Ing.Radek Löwy  

 MUDr. Miroslav Jenček 

 Jana Wünschová 

 Irena Opočenská  

 MUDr. Libor Pardubický 
 

Omluven: 

 Mgr. Kateřina Stibalová 

 Ing. Bc. Renáta Jurková 
 
Neomluven: 

 Renata Valášková 

 Vladimíra Stranková 

 Mgr. Robert Krejčí 
 

 
Host: 

 Lukas Wünsch, místostarosta 
 
 
 

 
 

Jednání řídil: MUDr.Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS.- omluvena 

 

 

Program: 

1. Program „Podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020“ 
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Různé 

 

Konec jednání: 16:30 hod. 

Zapsal: PhDr. Pavel Kolařík 

 

 

 

 

 



 

 

Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr.Petr Kubec.  
 
K bodu 1 - Program „Podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 
2020“ 
Pravidla dotačního programu obdrželi členové komise e-mailem. Pro rok 2020 navrženo navýšení dotace na 
350 tis.Kč. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje RM schválit pravidla programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro 
občany města Litoměřice – pro rok 2020“. 
 (pro: 7          zdržel se:0        proti:0) 
  
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování  
Žadatelé:   
 
G.P., r. 1953, bytem Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po 
diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
H.D., r.1995 (zastoupen matkou L.M.), Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha 
originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7       zdržel se:0        proti:0)  

 
H.K., r. 2008 (zastoupena otcem Mgr. H.M.), Litoměřice (již měla parkovací místo). Bližší informace – viz 
příloha originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
P.J., r. 1939, Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi 
byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
T.O., r.1999 (zastoupen matkou T.I.), Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha 
originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
V.P., r.1978, Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi 
byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
Z.M., r.1989 (zast.matkou K.A.), Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál 
zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
F.I., r. 1933, Litoměřice (již měla parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi 
byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
N.P., r. 2002 (zast.matkou N.D), Litoměřice (již měl parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál 
zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
 



B.M. r. 1990  (zast. matkou B.J.), Litoměřice (již měla parkovací místo). Bližší informace – viz příloha 
originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 

S.M., r. 1957, Litoměřice (již měl parkovací místo). ). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po 
diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7        zdržel se:0        proti:0)  

 
Ř.D., r. 1960, Litoměřice (již měla parkovací místo). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi 
byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužen vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7       zdržel se:0        proti:0)  

 
G.M., r. 2009 (zast.matkou R.L.), Litoměřice (již měla parkovací místo). Bližší informace – viz příloha 
originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7       zdržel se:0        proti:0)  

 
E.J., r. 1950, Litoměřice (nová žádost). Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi byl přijat 
závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 7       zdržel se:0        proti:0)  

 
  

 Bod 3 - Různé  
 Termíny komisí v roce 2020 od 15,45 hod.  

o 8.1.  
o 4.3.   
o 1.4. (mimořádně kvůli dotacím)  
o 3.6.  
o 2.9.  
o 4.11.  

 Předseda komise informoval o rezignaci Mgr.Kateřiny Stibalové na členství v komisi. Současně byl 
doporučen novým členem za koalici Zelení a Piráti Mgr. Ondřej Marek. Bude projednáno v RM 
18.11.2019. 

 Pí Opočenská sdělila, že se dozvěděla o tom, že by se měly navýšit finanční prostředky na sociální 
služby. K tomu sdělil místostarosta L.Wünslch, že na toto téma bylo ve vedení města jednáno. 
Konstatoval, že v roce 2019 byl snížen rozpočet sociálního odboru o 500 tis.Kč. Proto je usilováno 
o to, aby byl rozpočet opět navýšen. Pokud bude příznivá situace a ekonomické možnosti to dovolí, 
mělo by se podařit finanční prostředky znovu navýšit.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


