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Zápis z jednání  komise pro zdravotnictví RM č. 4/2017 
 formou per rollam ze dne 10.07.2017 

 
 

K projednávaným bodům se vyjádřili: Ing. Koča Milan, MUDr. Slavík Tomáš, 
paní Svobodová Vilemína,  MUDr. Tesař Jiří,  MUDr. Tyl Petr, paní Bufková Zdeňka 

Program jednání: 

1) Žádost  Územní organizace Svazu diabetiků Louny, pobočného spolku, o poskytnutí 
individuální dotace 

2) Návrh na usnesení 
 

1) Žádost  Územní organizace Svazu diabetiků Louny, pobočného spolku,  o poskytnutí 
individuální dotace 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 21.06.2017 žádost Územní organizace 
Svazu diabetiků Louny, pobočného spolku, o poskytnutí individuální dotace na ubytování a 
přepravu diabetiků na rekondičně-edukační pobyt. Požadovaná částka činí 40 tis. Kč, 
celkové předpokládané výdaje na akci činí 134 tis. Kč.  
Žádost byla elektronicky postoupena členům komise pro zdravotnictví RM s termínem 
k hlasování do 9.7.2017. K uvedenému termínu se hlasování zúčastnilo 6 členů komise, 
z toho 5 členů s poskytnutím dotace nesouhlasí a jeden se zdržel hlasování.  
 

2) Návrh na usnesení 
 

Komise pro zdravotnictví RM nedoporučuje: 
-schválit poskytnutí dotace Územní organizaci Svazu diabetiků Louny, pobočnému spolku, 
IČ:49120417, na  ubytování a přepravu diabetiků na rekondičně-edukační pobyt. 
 
Stav finančních prostředků komise v roce 2017  

  
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 37.000 Kč 

Zůstatek k 10.07.2017 38.000 Kč 
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Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 
 
 

Počet jednání ve volebním období*/Per rollam 7/3   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 
Ing. Koča Milan 7/3   

MUDr. Benešová Jana 4/2 3  

MUDr. Bušák Ladislav 7/2   

MUDr. Slavík Tomáš 6/3 1  

MUDr. Tesař Jiří 5/3 2  

MUDr. Tyl Petr 6/2 1  

Bufková Zdeňka 5/3 2  

Ondrák Jiří 4/1 3  

Svobodová Vilemína 5/2 2  

 
 

  

 

Schválil Ing. Milan Koča  Předseda 

komise 
 10.07.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 

        

Zapsal  Milan Fürstl  Tajemník  10.07.2017   

  jméno  funkce  datum  podpis 

 

   Ověřil          MUDr. Petr Tyl                Ověřovatel             10.07.2017 
                      ------------------------------    ---------------------     -------------------   ------------------------- 
                       jméno                              funkce                    datum               podpis 
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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. 4/2017 – per rollam projednala Rada 
města Loun na své 59. schůzi dne 24.07. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
 
Usnesení č. 231/2017  
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 4/2017 - per rollam  
 
Rada města 
1) z a m í t á  
poskytnutí individuální dotace z prostředků komise pro zdravotnictví  RM Svazu diabetiků 
ČR, územní organizace Louny, pobočný spolek, IČO: 49120417,  na ubytování a přepravu 
diabetiků na rekondičně-edukační pobyt, neboť podle poskytnutých informací nedochází                  
k naplňování potřeb a účelu dotace na tuto činnost 
2) u k l á d á  
F ü r s t l o v i, tajemníkovi komise, informovat žadatele o rozhodnutí rady města 
T: 21.08.2017 

Hlasování:   

Pro 5  Červa, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 2  Šabata, Čermák  

Nehlasoval    

 

 


