MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise Zdravého města a
MA21

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

konaného 16. 06. 2020 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice U Štěpána, Pekařská 2
Přítomni:
Berglová Zora
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čelková Ladislava
Douša Josef
Hazuchová Radka
Hermann Petr
Ježková Blanka
Jirků Miroslava
Kofrová Pavla

Kuderová Kateřina
Kuldová Alena
Pavlasová Jana
Pražák František
Růžička Jaroslav
Simerská Lenka
Smetanová Petra
Šabatová Magdaléna
Vedejová Veronika
Vodičková Irena

Omluveni:
Lenka Benešová
Miroslava Jirků
Pavla Kofrová

Lenka Simerská
Petra Smetanová
Jan Vochomůrka

Program:
1. Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 a další postup
2. Participace s občany
3. Hodnocení ročního akčního plánu ZM a tříletého AP opatření po auditu UR
4. Zastupitelstvo mládeže
5. Úředník na kole
6. Srdcař Litoměřic 2020 a Ocenění dobrovolníků
7. Různé
Jednání řídil předseda komise Petr Hermann.
Projednáno:
1. Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 a další postup
Členové komise byli seznámeni s výsledky letošního ročníku, podrobné info viz příloha.
Další postup: předložení vítězného projektu ke schválení v RM, poté proběhne schůzka autorek
námětu se zástupci OŽP a OÚ, realizaci zajistí OÚR.
2. Participace s občany
Členové komise byli informování o plánu RM letošního projednávání s občany, kdy veřejné
fórum se bude konat jednou za dva roky (příště 2021), v letošním roce je připraveno
projednávání s občany v jednotlivých městských částech. O konkrétních termínech bude
veřejnost i členové komise informováni po schválení RM prostřednictvím plakátů a webových a
sociálních sítí.
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3. Hodnocení ročního akčního plánu ZM a tříletého AP opatření po auditu UR
Členové komise byli seznámeni s postupem vyhodnocení Ročního AP Zdravého města a
Tříletého AP opatření po auditu UR. Oba materiály budou součástí Druhé průběžné zprávy
o stavu MA21, která bude předložena ke schválení na zářijovém jednání Zastupitelstva města.
4. Zastupitelstvo mládeže Litoměřic
Zástupci Zdravého města se setkali se členy zastupitelstva k diskuzi o práci zastupitelstva a
možnosti náhrady za zrušenou wifi síť v Jiráskových sadech z důvodu rekonstrukce.
5. Úředník na kole i pěšky
Do 5. ročníku se během týdne zapojilo na 30 úředníků, bližší info na webu Zdravého města
6. Srdcař Litoměřic 2020 a Ocenění dobrovolníků
Byl vyhlášen 3. ročník Srdcaře Litoměřic, nominovat podnikatele za jejich aktivity lze až do
30. června, slavnostní večer se bude konat 11. listopadu.
Nominovat lze i dobrovolníky za jejich činnost pro neziskové organizace i v době koronaviru.
Setkání dobrovolníků se bude konat 30. září v litoměřickém hradu.
7. Různé
Členka komise paní Kuldová informovala přítomné i přípravě letošních Svátků hudby a přesunu
přednášek k Světovému dni bez tabáku na podzimní termín.
Člen komise J. Růžička vyzval přítomného zástupce MěP k řešení situace v lokalitě Hotel Labe
(viz příloha)
Na výzvu reagoval R. Čelko – umístění mobilních kamer. Ten zároveň apeloval na potřebu
úklidu parkánů – vizitka města pro turisty.
Oba podněty budou předány vedení města k řešení.

Dne 22. 06. 2020

Zapsala: Mgr. Irena Vodičková

