Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

konané dne 6. 2. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čermáková Lenka
Douša Josef
Hermann Petr
Ježková Blanka
Krňáková Kateřina
Najmanová Miroslava
Pavlasová Jana
Růžička Jaroslav
Simerská Lenka
Tym Antonín
Vedejová Veronika
Vodičková Irena
Vochomůrka Jan
Jednání řídil P. Hermann, zapisovala I. Vodičková (IV).
Program:
1. Informace k problematice heren – výstup z jednání Zastupitelstva města, vyjádření komise k
problematice
2. Schválení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice 2018
3. Schválení postupu hodnocení žádostí dotačního programu Zdravého města Litoměřice 2018
4. Informace k auditu
5. Různé
6. Závěr

1. Informace k problematice heren – výstup z jednání Zastupitelstva města, vyjádření komise k
problematice
Jednání komise se zúčastnila Bc. M. Skoková, právnička MěÚ, která podrobně popsala celou
problematiku včetně souvislostí a zkušeností z jiných měst. Poté proběhla bohatá diskuze, která
byla zakončena formulováním vyjádření Komise ZM a MA21, které bylo následně odhlasováno:
„Komise ZM a MA 21 si uvědomuje závažnost stávající situace v oblasti hazardních her v
Litoměřicích a doporučuje MěÚ Litoměřice postupovat podle usnesení Zastupitelstva města č.
19/1/2018 ze dne 1. 2. 2018. Zároveň členové komise doporučují zpracování srovnávací
analýzy dopadu jak plošného, tak částečného zákazu hazardu na obyvatele města.“
Výsledek hlasování: 13 členů pro výše uvedené vyjádření, 1 se zdržel hlasování
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2. Akční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2018
Členům komise byl představen finální akční plán, kde aktivity každé z oblastí jsou rozděleny podle
typu na nové a stávající aktivity.
Poté byl Akční plán zlepšování ZM a MA 21 pro rok 2018 jednomyslně schválen.
3. Schválení postupu hodnocení žádostí dotačního programu Zdravého města Litoměřice 2018
6. 2. byl posledním dnem pro zaslání žádostí o podporu z dotačního programu Zdravého města
Litoměřice 2018 „Zdravě mezi generacemi“.
Členům komise byl prezentován návrh hodnocení projektů, byli jmenováni hodnotitelé a stanoven
harmonogram postupu vyhodnocení. Hodnotitelům budou zaslány všechny materiály pro hodnocení
do 9. 2. Navržený postup byl přítomnými členy komise schválen.
4. Informace k auditu 10 oblastí UR
Členové komise byli seznámeni s postupem probíhajícího auditu. Informace byla přijata bez dalších
dotazů.
5. Různé – školní a mladá fóra, informace členů komise
Členové komise byli seznámeni s již proběhlým školním fórem a jeho výstupy na ZŠ Masarykova
(únorové termíny - viz prezentace) a Mladého fóra, které organizuje Sever 13. 3. 2018. Členové byli
pozváni k účasti na těchto akcích se žáky litoměřických ZŠ a SŠ.
Příští jednání komise se bude konat 13. března 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice,
Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, 7. 2. 2018
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