
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní  
konaného dne 27.1.2016 v kanceláři MěÚ od 17.00 do 18.00  hodin                                                    

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

Přítomni: MUDr. Iva Turková,  Veronika Bůžková, Alena Zajícová, PhDr. Jitka Skramuská, 

Eliška Čechová, 

 

Omluveni: MUDr. Přemysl Dvořák 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Projednání žádostí o přidělení bytu, přidělení bytu č. 2 a 13 

3. Závěr 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení, schválení programu 

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

 

Schválení programu:  pro:   5      proti:  0     zdržel se:  0 

 

2. Projednání žádostí o přidělení bytu, přidělení bytu č. 2 a 13 

V současné době jsou v DPS volné dva byty - byt č. 2 a byt č.13, oba v přízemí budovy. Celkem 

bylo doručeno 7 nových žádostí. 

 

1. Emílie Dúcová, narozena 08.02.1950, bytem Josefův Důl 24 

Žádost podána 25.11.2015, lékařská zpráva předložena. 

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

o řešení bytové situace. 

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

zdravotního stavu. 

 

2. Katarína Nohynková, narozena 2.12.1945, bytem Mnichovo Hradiště, Bělidla 106 

Žádost podána v roce 2003. Dne 11.03.20l5 žádost zrušena a 29.4.20l5 znovu obnovena. 

Lékařská zpráva předložena. 

Žadatelka žije sama v RD a uvítala by pobyt v kolektivu. 

Komise se seznámila s předloženou lékařskou zprávou a jmenovanou doporučuje jako druhou 

náhradnici, v případě že nebude byt obsazen vybraným uchazečem.  

 

3. Ota Lochman, narozen 5.3.1925, bytem Bakov nad Jizerou, Svatojánská 800 

Žádost podána 4.1.2016, lékařská zpráva předložena. 

Zdravotní stav jmenovaného  dpovídá kritériím pro přidělení bytu v DPS. 

Komise doporučuje přidělit byt č. 2. 

 

4. Marie Fraňková, narozena 29.10.1946, bytem Hrdlořezy 118 

Žádost podána 5.1.2016, lékařská zpráva předložena. 

Z lékařské zprávy nevyplývá, že by jmenovaná akutně potřebovala umístění v DPS. 

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

zhoršení zdravotního stavu. 

 

 

 



5. Anna Petríková, narozena 27.6.194l, bytem Bělá pod Bezdězem, Máchova 489 

Žádost podána 11.1.2016, lékařská zpráva předložena. Žadatelka má zhoršenou mobilitu, chůze 

o dvou holích. Komise doporučuje jmenovanou jako první náhradnici v případě, že  nebude byt 

obsazen vybraným uchazečem.  

 

6. Ludmila Čáslavková, narozena 05.02.1941, bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 229 

Žádost podána 15.1.2016, lékařská zpráva předložena. 

Z lékařské zprávy nevyplývá, že by jmenovaná potřebovala akutní umístění v DPS. 

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

zhoršení zdravotního stavu. 

 

7. Miroslav Šanoba, narozen 8.2.1932, bytem Horní Bousov 56 

Žádost podána 25.1.1932, lékařská zpráva předložena. 

Zdravotní stav žadatele odpovídá kritériím pro přidělení bytu v DPS. Komise doporučuje 

přidělit byt č. 13. 

 

Pořadník přidělení bytů : 

1. Ota Lochman 

2. Miroslav Šanoba 

3. Anna Petríková 

4. Katarína Nohynková 

 

Hlasování:  pro: 5       proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě města přidělit byt č. 13 v DPS Bakov nad Jizerou, Školní 1112 

panu Miroslavu Šanobovi, bytem Horní Bousov 56 a byt č. 2 panu Otovi Lochmanovi, bytem 

Bakov nad Jizerou, Svatojánská 800. 

V případě, že některý z uchazečů byt odmítne, jako náhradníka doporučuje paní Annu 

Petríkovou a na druhém místě paní Katarínu Nohynkovou.  

 

Hlasování :  pro: 5          proti:  0              zdržel se: 0 

 

 

 

MUDr. Iva Turková  v.r. 

Předsedkyně komise 

 

 

 

 

 

Zapsala: Alena Zajícová 


