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

konané dne 24. 4. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Čelko Robert
Čermáková Lenka
Douša Josef
Hermann Petr
Kofrová Pavla
Krňáková Kateřina
Kuldová Alena
Najmanová Miroslava
Poláčková Ivana
Pražák František
Šabatová Magdaléna
Vedejová Veronika
Vodičková Irena
Wünsch Lukas
Hosté: Kalinová Tereza
Jednání řídil P. Hermann, zapisovala I. Vodičková (IV).
Program:
1. Výstupy z fóra „Desatero problémů“
2. Informace o participativním rozpočtu
3. Informace o auditech UR
4. Informace o školních fórech v Litoměřicích
5. Informace o plánovaných kampaních a akcích
6. Různé
7. Závěr

1. Výstupy z fóra „Desatero problémů“
IV informovala o přítomné členy o veřejném fóru „Desatero problémů“ – průběh, výstupy, další
postup (viz prezentace). Protože se mnozí členové komise akce aktivně účastnili, byli vyzváni k zaslání
svých podnětů.
Členové komise dali podnět k řešení dopravy z Pokratic, které jsou nejdále od centra, např. – řešit
v průběhu léta hromadnou dopravu na koupaliště (zvláště pro malé děti je pěší cesta příliš dlouhá).
Dotaz na další provozování nemocnice – člen komise a radní L. Wünsch informoval o průběhu, průběh
výběru provozovatele je podrobně představován na každém jednání zastupitelstva města.
2. Informace o participativním rozpočtu
P. Hermann představil vítězný projekt Zelená oáza ve středu města – řešení prostoru za soukromou
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školou Lingua Universal. Projektový záměr je širší a jeho druhá část (venkovní učebny + vybavení)
bude realizována z dotace SFŽP, výsledek však zatím není znám. Proběhlo jednání zástupce žadatele
(B. Ježková a vedoucí OÚR V. Brunclíková). V současné době je realizace projektu závislá na výsledku
výběrového řízení dotačního titulu, k dofinancování budou případně osloveni rodiče žáků školy.
Projekt musí být realizován v průběhu letošního roku, čehož si jsou město i žadatel vědomi.
Z pléna komise zazněl dotaz na provoz o prázdninách. Dotaz bude zodpovězen na příštím jednání
komise.
O dalším průběhu budou členové komise informováni na dalším zasedání.
3. Informace o auditech UR
IV informovala přítomné o dalším průběhu auditu UR. V současné době (do konce května) probíhají
kontroly na místě, kdy přijíždějí oponenti s konzultanty na jednání s odbornými garanty. Poté budou
dopracována sebehodnocení a oponenti vydají nejpozději do poloviny září oponentní posudek.
Obhajoba auditu je plánována na 22. 10. 2018. Celý proces zatím probíhá bez komplikací.
4. Informace o školních fórech v Litoměřicích
P. Hermann seznámil přítomné s průběhem a výstupy školních fór a mladého fóra v Litoměřicích.
Výstupy, které byly prezentovány i na veřejném fóru „Desatero problémů“. Výstupy jsou uvedeny
v přiložené prezentaci. Výsledky fóra budou ověřeny anketou, která právě probíhá na litoměřických ZŠ
a SŠ.
5. Informace o plánovaných kampaních a akcích
Nejprve byla podána informace o průběhu akce Ukliďme Česko (7. 4.) a kampani proti používání
igelitových tašek, která proběhla v Litoměřicích ve stejný den, při které byli občané s igelit. taškami
obdarováni látkovou taškou (akce OŽP – kampaň MŽP).
Plánované akce jsou uvedeny také v příloze:
19. 4. Dětský den bez úrazu – pro žáky 2. tříd ZŠ
25. 4., 9-12 h. Vyšetření pigmentových znamének zdarma
26. 4. Ekofilm – akce SEVER pro ZŠ
29. 4. Mezinárodní den tance (pořádá ZUŠ)
12. 5. Férová snídaně
14. 5. Přednáška o kouření pro žáky GJJ a SŠPHS
14. 5., 17:00

Kulatý stůl s vlastníky bytů

15. 5. Jednání komise ZML a MA 21
16. 5. IZS pro MŠ = Dávej pozor aneb život bez úrazu
17. 5. Mladý záchranář
19. 5. Procházka po Zemi
11. 6. Kulatý stůl k e-mobilitě, prezentace e-kol
12. 6. Do života bez karambolu – pro 9. tř. ZŠ
07 – 08/18
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06 – 09/18

Úředník na kole (pro zaměstnance MěÚ)

03 – 06/18

Místa přátelská seniorům, vyhodnocení 13. 6.

Členové komise i veřejnost jsou na všechny akce srdečně zváni.

6. Různé
•

Byla projednána možnost nákupu cyklopotřeb a dětských přileb jako odměn v rámci kampaně
„Bez přilby už nevyjedu“. Bylo doporučeno využít prostředků získaných reklamou k nákupu.

•

Do budov MěÚ (Mírové nám., Pekařská) budou zakoupeny dva defibrilátory pro občany. Další
přístroje jsou již na PČR, v krytém bazénu a na koupališti.

•

P. Kofrová informovala o akci Den záchranářů 16. 6. – akce je určena pro mladé hasiče.

•

Připomínka k hřišti ve Škroupově ulici – zrušeno pískoviště, není zde žádné vyžití pro děti (rodiče
sami nakoupili herní prvky), – chybí lavičky + vybavení pro volný čas. Podnět pro revitalizaci předá
IV na OÚR.

Příští jednání komise se bude konat 15. května 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice,
Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, 24. 4. 2018
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