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

konané dne 19. 6. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Hermann Petr
Kofrová Pavla
Krňáková Kateřina
Pavlasová Jana
Pražák František
Růžička Jaroslav
Smetanová Petra
Vodičková Irena
Wünsch Lukas

Jednání řídil P. Hermann, zapisovala I. Vodičková (IV).
Program:
1. Zpráva TOP P 2018
2. Akční plán zlepšování ZM a MA21 – půlroční vyhodnocení
3. Informace k ETM a Dny zdraví 2017
4. Termíny komisí - 2. pololetí
5. Různé
6. Závěr

1

Zpráva TOP P 2018

Členové komise byli seznámeni s celkem sedmi schválenými TOP problémy pro rok 2018, další postup
jejich řešení bude navržen společně s vedoucími odborů Radě města. Jako osmý je doplněn k řešení
vybraný problém z Mladého fóra „Modernizovat plavecký bazén“.
2

Akční plán zlepšování ZM a MA21 – půlroční hodnocení

Členům komise bylo předsedou komise prezentováno půlroční hodnocení realizace APZ ZM a MA 21
(viz příloha orig. zápisu). Ze strany členů komise nebyly vzneseny žádné připomínky. Realizace APZ
bude představena RM formou materiálu na příštím jednání.
3

Aktualizovaná informace k ETM a Dny zdraví 2017

Byla podána informace k plánovaným podzimním kampaním
Evropský týden mobility
16. 9. (neděle odpoledne) - O dopravě hravě zdravě, cyklopeloton do Bad Schandau zrušen
17. 9. - Cyklopeloton pro školy – soutěž v cyklodovednostech – bude realizován jako soutěžní
cyklojízda zástupců litoměřických ZŠ.
Ostatní akce proběhnou standardně.
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Měsíc zdraví
Kromě pravidelných akcí proběhne preventivní akce Zdravé plíce (nafukovací plíce mají rozměry 4,5 x
3 m) pro žáky litoměřických škol. Jsou přislíbeny prostředky na zajištění z rozpočtu města, akce bude
realizována jako dvoudenní.
Dále byly podány informace o dalších akcích – úklid Dělové cesty bezdomovci v péči organizace
Naděje (20. 6.), ZM zajistilo rukavice a pytle.
4

Různé
4.1

Termíny komisí ve 2. pololetí

Termíny jsou plánovány na 11. 9., 8. 10., 13. 11.a 11. 12. 2018. K navrženým termínům nebyly
vzneseny žádné připomínky.
4.2

Informace k průběhu auditu

IV informovala o postupu auditu UR. Komise doporučuje, aby informace soukromých firem
zveřejněných v auditu nebyly uváděny ve veřejné části auditu.
4.3

Informace k letní preventivní akci „Bez přilby už nevyjedu“

Byly představeny zakoupené reflexní prvky (jako odměny pro letní preventivní akci „Bez přilby už
nevyjedu“): přilby, cykl. lahve, blikačky, refl. vestičky, zvonky a další. Byl dohodnut další postup při
medializaci akce.
4.4

Lavičky ve městě

Již na minulém jednání komise bylo připomínkováno malé množství laviček po městě – např. kolem
Lidlu, v Plešivecké a Škroupově ulici. Jedná se o místa, kde si buď potřebují odpočinout především
starší občané při cestě od autobusu na nákup a zpět, nebo o místa u dětských hřišť.
Na základě tohoto jednání byla Klubem seniorů připravena mapa s nákresem návrhu umístění laviček
ve městě. Nákres bude společně s popisem předán odboru územního rozvoje (již je zde předjednán
další postup), který má na rekonstrukci a instalaci laviček částku v rozpočtu. O výsledcích jednání bude
komise informována na příštím jednání.
4.5

Vratné kelímky – využití pro hromadné akce města a Zahrady Čech

Vzhledem k neudržitelné situaci při recyklaci plastů bylo členy komise doporučeno využít při
hromadných městských akcích na principu vratné zálohy tzv. vratné kelímky. Sníží se tak množství PVC
odpadu při těchto akcích. Bude projednáno s vedoucím OŽP a OŠSKaPP.
4.6

Informace k nominacím na Cenu A. Klara a Srdcaře Litoměřic

Členové komise byli informováni o možnosti nominací na tyto městské ceny a termínu uzávěrek.
Příští jednání komise se bude konat 11. září 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice,
Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, 19. 6. 2018
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