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MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise Zdravého města  
Litoměřice 

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

 
konané 05. 01. 2023 
 
Přítomni: 
Čech Josef 
Čelko Robert 
Čelková Ladislava 
Douša Josef 
Fejfárek Miloš 
Hermann Petr 
Jirků Miroslava 
Kuderová Kateřina 
Mazancová Marie 

Pavlasová Jana 
Simajchl Jaroslav 
Smetanová Petra 
Součková Libuše 
Vaňková Veronika 
Vytlačilová Anna 
Wünsch Lukas 
Zichová Petra 
 

 
Program: 

1.  Představení členů komise  
2. Termíny komise na rok 2023 
3. Jak pracuje komise  
4. Dotační program 
5.  Různé  

Jednání řídil předseda komise Josef Douša, který v úvodu všechny přítomné přivítal. 
 

Projednáno: 

1. Představení členů komise 

Předseda komise Josef Douša požádal všechny členy komise, aby se představili s ohledem na 
nové členy komise. 

Ladislava Čelková požádala přítomné o schválení, zda může pozvání na komise posílat všem na 
emaily tak, aby byly kontakty viditelné, tedy ne ve složce skryté. Všichni přítomní s tímto 
souhlasili.  Dále členy komise požádala, zda v případě, kdy se nebudou moci na komisi dostavit, 
poslali omluvný mail, případně ji kontaktovali na telefon 734695076.   

2. Termíny komise na rok 2023 

Komise se shodla na termínech komise, kdy po diskuzi všichni přítomní souhlasili se 
zachováním jednání komise vždy každé druhé úterý v měsíci. Začátek komise byl posunut ze 
14 hod. na 14:30 hod. Komise se bude scházet každý měsíc vyjma měsíce července a srpna.  

Pokud by došlo k nějaké změně v termínu, budou všichni členové včas informováni.  

3. Jak pracuje komise 

Josef Douša členy komise informoval o práci komise. Komise do této doby většinou informovala 

členy komise o práci Zdravého města. Nyní chceme koncept komise změnit, kdy v jedné části 

budeme stále informovat o práci Zdravého města, jaké plánujeme akce, jaké jsou výstupy apod. 
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v druhé části bychom rádi slyšeli podněty, nápady a řešení od členů komise. Dále přítomné 

informoval o připravovaném workshopu na téma participace.  

4. Dotační program 

Komise schválila Pravidla pro dotační program Zdravého města na rok 2023, zároveň pomocí 
hlasování bylo členy komise vybráno téma dotačního programu „Zdraví má mnoho podob“.  

Během příštího jednání komise budou členové komise vyzváni, zda chtějí být členy hodnotící 
komise žádostí o poskytnutí dotace.  

5. Různé 
 

Josef Douša požádal členy komise, aby se ve volném čase podívali na webové stránky Národní 
sítě zdravých měst, kde jsme již 20 let členy - https://www.zdravamesta.cz/. 
 

Ladislava Čelková sdělila, že se připravují nové webové stránky Zdravého města Litoměřice. 
Jejich realizace by měla být dokončena do konce března 2023.  
 

Participativní rozpočet 
Josef Douša sdělil členům komise, že se podařilo navýšit participativní rozpočet z 200 tis. na 
jeden milion.  
Na dotaz paní Mazancové byl vysvětlen postup při participativním rozpočtu, kdy nejprve sbíráme 
náměty od občanů, poté se k těmto námětům vyjadřují vedoucí odborů, kterých se námět dotýká 
a po schválení námětu jsou tyto dány obyvatelům města k hlasování. Realizován je projekt 
s nejvyšším počtem hlasů. Pokud je dostatek financí, realizují se i další náměty v pořadí.  
Posledním vítězným námětem bylo rozšíření Sdílny při Technickém klubu v areálu ZŠ Linqua 
Universal. Dalším projektem, který se nyní realizuje je psí hřiště u ulice Opuková v Pokraticích. 
Realizace by měla být dokončena do konce února 2023.  

Kateřina Kuderová upozornila na blížící se termín akce Ukliďme Česko, která se bude konat 
1. dubna 2023. Lukas Wünsch apeloval na úklidy ve svém okolí a rád by toto zahrnul jako 
podtitulek akce Ukliďme Litoměřice.  

Marie Mazancová upozornila na opakující se nepořádky na určitých místech ve městě 
a dotázala se, na koho se v tomto směru obrátit. Paní Jirků bylo sděleno, že na Odbor životního 
prostředí, případně přímo na ni.  

Lukas Wünsch všem vysvětlil aplikaci Mobilní rozhlas, kde je možné i takovéto nepořádky, či jiné 
závady ohlásit.  

 

 

Termín příštího jednání komise: 14. 2. 2023 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ U 
Štěpána v Pekařské 2. 

 
 
 
Dne 10. 01. 2023     Zapsala: Ladislava Čelková 

https://www.zdravamesta.cz/

