Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21
konané dne 12. 2. 2019 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čelková Ladislava
Douša Josef
Hazuchová Radka
Hermann Petr
Ježková Blanka
Kofrová Pavla

Krňáková Ivana
Kuderová Kateřina
Najmanová Miroslava
Růžička Jaroslav
Šabatová Magdaléna
Vedejová Veronika
Vodičková Irena
Vochomůrka Jan

Jednání řídil P. Hermann.
Program:
1. Vyjádření k vyhodnocení APZ 2018 a info o postupu přípravy APZ 2018 – 2020
2. Informace o žádostech dotačního programu ZM
3. Harmonogram akcí města 2019
4. Informace o probíhajících školních fórech
5. Participativní rozpočet
6. Informace o řešení problémů navržených komisí ZM – lavičky, parkování v Palachově ulici,
kvalita jídla v centrální školní jídelně
7. různé + diskuze
1. Den mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách
2. Chytrá klíčenka – Kolín
1. Vyjádření k vyhodnocení APZ 2018 a info o postupu přípravy APZ 2018 2020
Předsedou komise Mgr. Petrem Hermannem bylo prezentováno vyhodnocení Akční plánu zlepšování
za rok 2018, který byl následně předložen radě města ke schválení.
2. Informace o žádostech dotačního programu ZM
Členové komise byli informováni o počtu žádostí o dotace (viz prezentace). Paní Vedejová zažádala
o omluvu z hodnotící komise z časových důvodů. Byl domluven termín společné schůzky hodnotitelů
v pondělí 11. 3. ve 12:30 hodin.
3. Harmonogram akcí města 2019
Členové komise byli seznámeni s harmonogramem akcí Zdravého města v první polovině roku 2019 viz
prezentace. Dále byli členové komise seznámeni s připravovanými oslavami k výročí 800 let města.
4. Informace o probíhajících školních fórech
Členové komise byli informováni o probíhajících školních fórech a jejich průběžných výsledcích.
5. Participativní rozpočet
Byla podána informace k vyhlášení participativního rozpočtu pro rok 2019 a jeho průběhu a výsledcích
i v minulých letech (viz prezentace).
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6. Informace o řešení problémů navržených komisí ZM
Členové komise byli informováni o řešení parkování v Palachově ulici a dalších místech, kdy probíhá
pravidelná kontrola MěP Litoměřice a jsou instalovány mříže kolem vysazených stromů.
Dále bylo členům komise sděleno, že instalace laviček bude probíhat dle dohody počátkem jara.
7. Různé + diskuze
Členové komise byli seznámeni s
1. chytrou klíčenkou, která funguje ve městě Kolín
2. seniorskou obálkou, kterou je možné vyzvednout v bezbariérové kanceláři města
3. návštěvou CŠJ v Lovosicích při příležitosti Dne mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách
4. projektem „Veteráni a Svobodova armáda“.
Dále byli členové komise informováni, že náměty a problémy řešené na komisi budou předávány
tajemníkovi s tím, který je přednese v radě města jako námět k řešení.
Jako námět k dalšímu řešení v radě města byly předloženy a navrženy:
•

způsob stravování žáků ZŠ a SŠ v centrální školní jídelně - někteří členové komise vyjadřují
nespokojenost se současným stavem kvality a množství podávaného jídla a žádají radu města o
řešení situace.

Příští jednání komise se bude konat 12. března 2019 od 13:30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, Ladislava Čelková, 18. 2. 2019
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