MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise Zdravého města a
MA21

Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 při Radě města Litoměřice
____________________________________________________________________________________________________

konaného 12. 01. 2021 prostřednictvím MS Teams
Přítomni:
Benešová Lenka
Čelko Robert
Čelková Ladislava
Hájková Šárka
Hermann Petr
Ježková Blanka
Jirků Miroslava
Kofrová Pavla

Kotěra Jan
Kuderová Kateřina
Růžička Jaroslav
Simerská Lenka
Skřivánek Jiří
Smetanová Petra
Vodičková Irena

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personální změny v komisi
Dotační program Zdravého města pro rok 2021
Participativní rozpočet
Participace s občany
Kampaně v letošním roce
Různé – příklady dobré praxe, ETM v letošním roce

Jednání řídil předseda komise Petr Hermann prostřednictvím MS Teams.
Projednáno:
1. Personální změny v komisi
Členové komise byli seznámeni s plánovanými změnami, když na své členství z osobních či
pracovních důvodů rezignovaly Veronika Vedejová a Zora Berglová, příslušné organizace
budou nově reprezentovat za Sever Jan Kotěra a za Diecézní charitu Šárka Hájková. Změny
ještě musí schválit rada města.
2. Dotační program Zdravého města pro rok 2021
Členové komise byli seznámeni s podmínkami vyhlášeného programu, hodnocení zaslaných
projektů bude opět svěřeno hodnotitelské komisi z řad zájemců. V případě nižšího zájmu
z důvodu nejasného vývoje epidemie bude možné výzvu opakovat.
3. Participativní rozpočet
Členové komise byli seznámeni s postupem přípravy nového ročníku v rámci pracovní skupiny
pro participativní rozpočet, ten bude ještě diskutován a předložen ZM ke schválení na jednání
v dubnu 2021.
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4. Participace s občany
Členům komise byl představen návrh alternativních variant participace připravovaných
Zdravým městem– především anket. Veřejné fórum, mladé fórum i setkání s občany budou
realizovány podle epidemiologické situace a rozhodnutí rady města.
5. Kampaně v roce 2021
Členové komise byli informováni o přípravě kampaní, kdy některé byly předány jako funkční
příslušným odborům. Zdravé město se kromě participace soustředí na tyto kampaně, realizace
všech závisí na aktuálním epidemiologickém stavu:
Evropský týden mobility (16. – 22. 9. 2021) – navrženy nové akce, obsahově bude
upřesňováno
Týden udržitelného rozvoje (30. 5. – 6. 6. 2021) – jako stěžejní akce je plánován Den s ŽP
(3. 6.) společně s výstavou „Klima se mění, změň se i Ty“
Bez přilby už nevyjedu (červenec–srpen) – nutno zkoordinovat s preventistkou kriminality
ZM bude i letos připravovat tyto akce/aktivity: Srdcař Litoměřic, ocenění dobrovolníků.
6. Různé
Členové komise byli požádáni o pomoc při hlasování o nejlepší příklad dobré praxe a byl
zodpovězen dotaz k distribuci kompostérů.

Dne 13. 01. 2021

Zapsala: Mgr. Irena Vodičková

