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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
 
 
 

 
Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 

konané dne 15. 10. 2019 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 
 
Přítomni: 

Berglová Zora 
Brožová Lenka 
Čelko Robert 
Čelková Ladislava 
Hazuchová Radka 
Hermann Petr 
Ježková Blanka 
Kuderová Kateřina 
Najmanová Miroslava 

Pavlasová Jana 
Pražák František 
Růžička Jaroslav 
Smetanová Petra 
Šabatová Magdaléna 
Vedejová Veronika 
Vodičková Irena 
Vochomůrka Jan 

 
 
Jednání řídil předseda komise Petr Hermann. 
 
Program: 

1. Video reportáž z jednání komise ZM a MA21 
2. Dny zdraví 2019   
3. Úředník na kole 
4. IZS Tvůj ochránce 
5. Dotační program ZM a MA21 pro rok 2020 
6. Participativní rozpočet Litoměřic 2020 
7. Různé 

 
1. Video reportáž z jednání komise ZM a MA21 
Přítomní byli seznámeni s video reportáží o činnosti komise ZM a MA21, která byla natočena při 
předchozím jednání. 
 
2. Dny zdraví 2019 
Členové komise byli seznámeni s průběhem říjnové kampaně Dny zdraví 2019. 
 
3. Úředník na kole 
Členové komise byli seznámeni s výsledky kampaně pro úředníky MěÚ. 
 
4. IZS Tvůj ochránce 
Poslední akci kampaně Národní dny bez úrazu určenou pro žáky 5. tříd ZŠ zorganizovalo Zdravé 
město Litoměřice s partnery na Zahradě Čech, za což jim patří velké poděkování. Jedná se o:  
Zahrada Čech, PČR, MěP, HZS, MěN, DDM, ČČK, Tyfloservis, Adélčin dvoreček, Černí koně. 
 
5. Dotační program ZM a MA21 pro rok 2020 
Na rok 2020 bylo stanoveno téma „JÍME – ZDRAVĚ, CHUTNĚ, SPOLEČNĚ“ - se zaměřením na zdravou 
stravu s podporou regionálních produktů. Lze počítat i s případnou metodickou podporou Střediska 
eklog. výchovy Sever, pro které je téma potravin hlavním tématem na příští rok. 

Komise navrhuje: 

a) aby bylo jasně definováno nastavení osobních nákladů: 
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• max. 5 % dotace na administraci a vyúčtování projektu 
• max. 5 % dotace na koordinaci realizovaného projektu 

b) aby podmínkou přidělení dotace bylo zapojení veřejnosti do projektu (nejen pro úzkou 
skupinu osob) 

c) aby byl možný bez žádosti o změnu přesun max. výše 10 % dotace mezi kapitolami rozpočtu. 
 
6. Participativní rozpočet Litoměřic 2020 
Komise byla seznámena s otevřením projektu participativního rozpočtu Dětské hřiště u ZŠ Havlíčkova 
7. 10. 2019. 

Členové komise byli seznámeni s návrhem projektu Lepší místo. 

Komise doporučuje pro rok 2020: 
- výrazně zvýšit částku na projekty participativního rozpočtu 
- zjednodušit pravidla – občané mohou navrhnout jen projektový záměr, ne celý projekt. 
- zrušit podporovatele 
- vytvořit zásobník projektů 
- vyzvat občany k větší iniciativě a oslovení MěÚ 
- střídat part. rozpočet s projektem Lepší místo – pro školy 
- oslovit podnikatele ke spolupráci 
- odstupňovat příspěvek podle umístění 

 
7. Různé 

• V Litoměřicích proběhne v termínu 1. – 3. 4. 2020 Jarní škola NSZM. 

• Byla podána informace o možnosti dotace z MŽP na výsadbu listnatých stromů. 

• 13. 11. 2019 se bude na hradu konat slavnostní večer k ocenění litoměřických podnikatelů, 
kteří pomáhají – Srdcař Litoměřic. 

• Komise marketingu a památková komise vydala manuál, jak řešit vizuální smog v MOR. 

• Komise byla informována o těchto připravovaných akcích: 

o 21. 11. – Nejlepší protidrogový plakát – ze ZŠ, vyhlášení soutěže – Hrad, 13:00 

o Akce Střediska ekologické výchovy SEVER: 

24. 10. – promítání filmu Krajina v tísni, Sever v 17:30 

14. 11. – Úspora energií v domácnosti – konzultace pro občany, Sever v 17:30 

28. 11. – Ecofriendly Vánoce – workshop s besedou pro veřejnost v 17:30 

8. 11. – konference Kapradí, ZŠ Na Valech 

16. 1. – kulatý stůl k veřejnému stravování 
 

Příští jednání komise se bude konat 19. listopadu 2019 od 13:30 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. 

 

 

 

Zapsala: Irena Vodičková, 25. 10. 2019 


