Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravotní a sociální komise
konané dne 15.05.2013 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice
Přítomni:
• MUDr. Petr Kubec
• Drahomíra Pražáková
• Alena Pávková
• Mgr. Jan Marek
• MUDr. Jan Zbořil
• Iva Pulgretová
Omluven:
• Ing.Bc. Renáta Jurková
• MUDr. Libor Pardubický
• Irena Opočenská
• MUDr. Hana Jáchymová
• MUDr. Vladislav Procházka
• Božena Matulová
• Mgr. Robert Krejčí
• Mgr. Marcela Štěrbová
Nepřítomni:
•
•

MUDr. Petr Pinka
Bc. Zdenka Broumská

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec, předseda komise
Zapisovatel: Ivana Aksenowá
Program:
1. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů
v sociální oblasti“
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
3. Různé

Konec jednání: 15:50
Termín příštího jednání: 5.06.2013
Zapsal(a): Ivana Aksenowá

Vzhledem k nízké účasti členů komise, byli požádáni nepřítomní členové komise, aby se vyjádřili
k projednávaným bodům v komisi. Jejich vyjádření je založeno u orig.zápisu.
K bodu 1– Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost
občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2013
Obl.spolek ČČK Litoměřice - na projekt: „Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků“
Celkové náklady: 14.000,-Kč
Požadují: 3.000,-Kč
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 3 tis. Kč.
(pro: 6+5
proti:0
zdržel se: 0)
Farní charita Litoměřice – Domov na Dómském pahorku – na projekt: „Nákup materiálu do truhlářské
dílny k výrobě náčiní pro jihoafrickou hru JUKSKEI – zařazení hry do aktivizace seniorů v Domově na
Dómském pahorku“
Celkové náklady: 2.300,-Kč
Požadují: 1.800,-Kč
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 1.800,- Kč.
(pro: 6+5
proti:0
zdržel se: 0)
Centrum sociální pomoci Litoměřice- Domov U Trati – na projekt : „Letní slavnost pro seniory „Česko
plné muzikálů“.
Celkové náklady:13.400,-Kč
Požadují: 8.500,-Kč
Komise rozhodla poskytnout dotaci ve výši 5.000,-Kč.
(pro: 6+5
proti:0
zdržel se: 0)
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
F.I., bytem Litoměřice – podání dne 28.3.2013 (již měla parkovací místo), žádá o vyhrazené parkovací
místo na další 3 roky.
Komise doporučila ponechání vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky
( pro: 6+5
proti: 0
zdržel se: 0 )
K bodu 4 - Různé
Dopis rodičů – prosba o pomoc postiženým dětem, které navštěvují Centrum Srdíčko
Komise vzala na vědomí dopis i připravenou odpověď.

