
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Zdravotní a sociální komise  

konané dne 09.01.2013 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• MUDr. Petr Kubec 
• Ing.Bc. Renáta Jurková 
• Mgr. Robert Krejčí 
• Bc.Jan Marek 
• MUDr. Hana Jáchymová 
• Alena Pávková 
• MUDr. Libor Procházka 
• MUDr. Petr Pinka 
• Mgr. Marcela Štěrbová 
• Irena Opočenská 
• Drahomíra Pražáková 
• Iva Pulgretová 

Omluven: 

• MUDr. Libor Pardubický 
• Bc. Zdenka Broumská 
• Božena Matulová 

Nepřítomni: 

• MUDr. Jan Zbořil  
 

Jednání řídil: MUDr, Petr Kubec, předseda komise 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá 

Program: 

1. Naplňování Zdravotního plánu města Litoměřic 
2. Příděly bytů v Domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
3. Vyhlášení „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů 

v sociální oblasti“ – pro rok 2013 

 

Konec jednání: 16:10 

Termín příštího jednání: 06.02.2013 

Zapsal(a): Ivana Aksenowá 



 
1. Naplňování Zdravotního plánu m ěsta Litom ěřic  

Do komise přizvána koordinátorka Zdravého města Litoměřice, která seznámila komisi se 
Zdravotním plánem města Litoměřice. Ráda by navázala spolupráci se zdravotní a sociální komisí. 
Je potřeba získat zástupce z komise (hlavně lékaře) do pracovní skupiny, která zpracovává priority, 
vytipovává problémy v této oblasti. Stávající pracovní skupina je od května 2011 nefunkční. Nově 
vzniklá pracovní skupina by se scházela 2x ročně. Po diskuzi přijat závěr: 
Na příštím jednání komise bude domluveno, kdo se stane členem výše jmenované pracovní skupiny. 

 
V 15,55 hod. odešla pí Pávková – přítomno 11 členů komise 
 
2. Příděly byt ů v Domech s pe čovatelskou službou v Litom ěřicích  

Příděl bytu č.23 v DPS Kosmonaut ů 2020/14 (1+1) – návrh na umístění E.J., bytem Litoměřice. 
Žádost podaná od 15.2.2010. Žádost je na řadě na umístění do DPS Kosmonautů.  
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM tento příděl bytu schválit. 

(pro:11  proti:0    zdržel se:0 ) 

Příděl bytu č. 17 v DPS Kosmonaut ů 2021/16 (1+1)  - návrh na umístění manželů J.P. a Z.P., 
bytem Litoměřice. Žádost podaná 11.10.2010. Žádost je na řadě na umístění do DPS Kosmonautů.  
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM tento příděl bytu schválit. 

(pro:11  proti:0    zdržel se:0 ) 

3. Vyhlášení „Programu podpory nestátních neziskový ch organizací, zam ěřených na činnost 
občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2013  
Pro letošní rok je vyčleněna na tyto dotace částka 200 tis.Kč. Dotace je možné čerpat v průběhu 
celého roku. Zveřejnění na webové stránky města zajistí sekretářka komise. 

 

 

 

 

 
 

 


