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Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 1/2017 
 formou per rollam ze dne 09.01.2017 

 
 

K projednávaným bodům se vyjádřili: Ing. Koča Milan, MUDr. Bušák Ladislav, 
MUDr. Tyl Petr, MUDr. Slavík Tomáš, paní Bufková Zdeňka, MUDr. Benešová Jana, 
MUDr. Tesař Jiří   

Program jednání: 

1) Žádost o finanční příspěvek-Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice 
2) Návrh na usnesení 

 
 

1) Žádost o finanční příspěvek-Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel žádost o finanční příspěvek pro zařízení 
Hospic sv. Štěpána, z.s.,  Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, Litoměřice.  Bylo zjištěno, 
že každoročně jsou v péči Hospice i občané města Loun. Vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví navrhla projednat žádost v komisi pro zdravotnictví RM, ve které by se navrhl 
zdroj a výše finančních prostředků. Žádost byla předložena členům komise pro zdravotnictví 
k hlasování formou per rollam, s termínem pro vyjádření do 22.12.2016. Předseda komise 
pro zdravotnictví RM navrhl poskytnout z prostředků fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
dar ve výši 30 tis. Kč.  
 
Výsledky hlasování: 
 
Hlasování se zúčastnilo 6 členů komise, tj. nadpoloviční většina. Všichni jednohlasně 
podpořili návrh předsedy komise poskytnout z prostředků fondu pro sociální věci a 
zdravotnictví dar ve výši 30 tis. Kč zapsanému spolku Hospic sv. Štěpána, Litoměřice.  
 

2) Návrh na usnesení 
 

Komise pro zdravotnictví RM doporučuje: 
-schválit poskytnutí finančního daru včetně uzavření darovací smlouvy dle přiloženého 
návrhu   pro  Hospic sv. Štěpána, z.s.,  Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, Litoměřice,  
IČ: 650 81 374 a poskytnout finanční dar ve výši 30 tis. Kč z prostředků fondu pro sociální 
věci a zdravotnictví.  
 
Stav finančních prostředků komise v roce 2017  

 
Rozpočet komise pro rok 2017 

 

  
Převod prostředků z roku 2016 0 Kč 

Celkový rozpočet pro rok 2017 75.000 Kč 

Celkem přiděleno 0 Kč 

Zůstatek k 09.01.2017 75.000 Kč 
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Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů  

     

Počet jednání ve volebním období*/Per rollam 5/1   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 
Ing. Koča Milan 5/2   

MUDr. Benešová Jana 3/2 2  

MUDr. Bušák Ladislav 5/2   

MUDr. Slavík Tomáš 4/2 1  

MUDr. Tesař Jiří 4/2 1  

MUDr. Tyl Petr 5/1   

Bufková Zdeňka 4/2 1  

Ondrák Jiří 3/1 2  

Svobodová Vilemína 3/1 2  

 

 

Schválil Ing. Milan Koča  Předseda 

komise 
 09.01.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 

        

Zapsal  Milan Fürstl  Tajemník  09.01.2017   

  jméno  funkce  datum  podpis 

 

   
 Ověřil          MUDr. Petr Tyl                Ověřovatel             09.01.2017 
                      ------------------------------    ---------------------     -------------------   ------------------------- 
                       jméno                              funkce                    datum               podpis 
 
 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady 
města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim 
zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 1/2017 projednala Rada města Loun na 
své 50. schůzi dne 06. 02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 38/2017  
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 1/2017-per rollam  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 1/2017 ze dne 09.01.2017 
2) s o u h l a s í  
s poskytnutím finančního daru Hospicu sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374, z prostředků Fondu 
pro sociální věci a zdravotnictví města Loun ve výši 30.000 Kč  včetně uzavření darovací 
smlouvy dle předloženého návrhu  
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3) u k l á d á  
p. F ü r s t l o v i, tajemníkovi komise, zajistit uzavření darovací smlouvy 
T: 15.03.2017 
4) s o u h l a s í  
s rozpočtovou změnou, která bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 30.000 Kč ORJ 41-
Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů Fondu pro sociální věci a 
zdravotnictví města Loun ODPA 3525 ORJ 28-Sociální věci a zdravotnictví ve výši 30.000 Kč 
z důvodu poskytnutí finančního daru Hospicu sv. Štěpána, z.s. 
5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tyto návrhy zastupitelstvu města v rámci 
rozpočtových změn 
T: 27.02.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Bouda, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 

 


