
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní  
konaného dne 1.6.2016 v kanceláři MěÚ od 17.00 do 17.45  hodin                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: MUDr. Iva Turková, MUDr. Přemysl Dvořák, Veronika Bůžková, Alena Zajícová, 

PhDr. Jitka Skramuská, Eliška Čechová, 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Projednání žádostí o přidělení bytu, přidělení bytu č. 12 

3. Závěr 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení, schválení programu 

Jednání zahájila předsedkyně komise MUDr. Iva Turková a seznámila přítomné s programem. 

 

Schválení programu:  pro:   6      proti:  0     zdržel se:  0 

 

2. Projednání žádostí o přidělení bytu, přidělení bytu č. 12 

Od 1.6.2016 je v DPS volný imobilní byt č. 12 v přízemí budovy. Komise posoudila již dříve 

podané žádosti (8 zájemců) a seznámila se s novými žádostmi. 

 

Nové žádosti: 

 

1. Helena Novotná, narozena 18.05.1935, bytem Březno, Židněves 10 

Žádost podána 03.02.2016, lékařská zpráva předložena. 

Z lékařské zprávy nevyplývá, že by jmenovaná potřebovala pečovatelskou službu, spíše se 

jedná o řešení bytové situace. 

Komise nedoporučuje přidělení bytu, ale ponechá žádost v pořadníku pro případ zhoršení 

zdravotního stavu. 

 

2. Antonín Junek, narozen 27.08.1929, bytem Hlučín 31 

Žádost podána 04.04.2016. Lékařská zpráva předložena. 

Dle předložené lékařské zprávy se komise domnívá, že zdravotní stav jmenovaného vyhovuje 

podmínkám imobilního bytu (zhoršený pobyt). 

Komise doporučuje přidělení bytu č. 12 v DPS. 

 

 

3. Vlasta Čupíková, narozena 12.05.1932, bytem Mladá Boleslav, Václava Klementa 336 

Žádost podána 04.05.2016, lékařská zpráva předložena. 

Členové komise se seznámili s předloženou lékařskou zprávou a doporučují paní Čupíkovou 

jako náhradnici na uvolněný byt č. 12 v případě, že pan Junek odmítne. 

 

4. Vlasta Charvátová, narozena 20.08.1949, bytem Bakov n.J., Boženy Němcové 964 

Žádost podána 16.05.2016, lékařská zpráva předložena. Zprávu doplnil MUDr. Dvořák, neboť 

se jedná o jeho pacientku. Její zdravotní stav se zlepšil, proto netrvá na přidělení bytu, ale chce 

ponechat žádost v pořadníku. 

 

Komise sestavila pořadník pro přidělení imobilního bytu č. 12. 

1. Antonín Junek 

2. Vlasta Čupíková 



V případě, že by oba zájemci byt odmítnuli, doporučuje komise ponechat byt volný, neboť 

z předložených žádostí již nevytipovala žádného uchazeče pro bezbariérový byt. 

 

Hlasování:  pro: 6       proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě města přidělit byt č. 12 v DPS Bakov nad Jizerou, Školní 1112 

panu Antonínu Junkovi, bytem Hlučín 31, jako náhradnici doporučuje paní Vlastu Čupíkovou, 

MB, Václava Klementa 336. Pokud uchazeči byt odmítnou, doporučuje komise ponechat byt 

neobsazený, protože se jedná o byt imobilní určený užšímu okruhu zájemců. 

 

Hlasování :  pro: 6          proti:  0              zdržel se: 0 

 

 

 

MUDr. Iva Turková  v.r. 

Předsedkyně komise 

 

 

 

 

 

Zapsala: Alena Zajícová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


