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

konané dne 9. 1. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Robert Čelko
Lenka Čermáková
Josef Douša
Petr Hermann
Kateřina Krňáková
Alena Kuldová
Miroslava Najmanová
Jana Pavlasová
Ivana Poláčková
František Pražák
Lenka Simerská
Petra Smetanová
Irena Vodičková
Lukas Wünsch
Jednání řídil P. Hermann a I. Vodičková (IV).
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2018
Termíny akcí 2018
Informace k vyhlášení grantových programů a participativního rozpočtu
Informace k auditu
Různé – školní a mladá fóra, informace členů komise
Závěr

1. Akční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2018
Členům komise byl představen rozpracovaný plán s návrhem rozdělení na dvě části: A) nové aktivity a
B) Zlepšování stávajících aktivit. Byl představeno hodnocení 10 oblastí udržitelného rozvoje za rok
2017 zaslané PS RVUR, reakce na doporučení by se měla odrazit v připravovaném plánu. Členové
komise byli vyzváni ke spolupráci a zaslání námětů na vhodné aktivity (do 15. 1.).
Akční plán bude schválen na příštím zasedání komise.
2. Termíny akcí 2018
Členům komise byly prezentovány připravované aktivity včetně termínů organizované Zdravým
městem. Členové komise byli vyzváni k doplnění (zaslání) termínů připravovaných akcí vztahujících se
ke Zdravému městu (viz příloha).
3. Informace k vyhlášení grantových programů a participativního rozpočtu
Členové komise byli seznámeni s medializací obou programů. Byl diskutováno, jak lze získat
50 podporovatelů s trvalým pobytem v Litoměřicích tak, jak je uvedeno v podmínkách
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participativního rozpočtu. Podpisové archy s příslušným komentářem lze umístit v infocentru nebo
v knihovně.
4. Informace k auditu
Členové komise byli informováni o přípravě auditu kat. A našeho města včetně nejdůležitějších
termínů:
do 28. 2.
odevzdání sebehodnocení 10 oblastí udržitelného rozvoje
do 30. 6.
dokončení auditu podle připomínek expertů
k 30.9.2018
výsledné hodnotící stanovisko expertů k auditu
říjen 2018
obhajoba kat. A
5. Různé – školní a mladá fóra, informace členů komise
•

Členové komise byli seznámeni se termíny školních fór ZŠ (únorové termíny - viz prezentace) a
Mladého fóra, které organizuje Sever 13. 3. 2018. Členové byli pozváni k účasti na těchto akcích se
žáky litoměřických ZŠ a SŠ.
P. Hermann zároveň informoval členy komise o zajištění realizace školních fór v dalších Zdravých
městech. Za loňský rok zorganizoval 19 školních fór v jiných „Zdravých městech ČR.

•

Členové komise byli informováni o přípravě aktivit na podporu prevence kriminality, která je
zaměřena především na žáky ZŠ, SŠ a azylové domy. O konání aktivit budou členové komise
informováni.

•

Byla diskutována možnost využití dešťové vody v městských budovách, např. ve školách. Podnět
bude předán na OŽP.

•

Na odbor územního rozvoje je třeba směrovat dotaz k výstavbě rodinných domů v chráněném
území.

Příští jednání komise se bude konat 6. února 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice,
Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, 9. 1. 2018
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