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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

konané dne 9. 10. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

• Zora Berglová 

• Lenka Brožová 

• Robert Čelko 

• Petr Hermann 

• Kateřina Krňáková 

• Miroslava Najmanová 

• Jana Pavlasová 

• František Pražák 

• Jaroslav Růžička 

• Petra Smetanová 

• Magdaléna Šabatová 

• Veronika Vedejová 

• Irena Vodičková 

• Jan Vochomůrka 
 

Omluveni: 

• Blanka Ježková 

• Pavla Kofrová 

• Alena Kuldová 

• Ivana Poláčková 

• Lenka Simerská 

• Lukas Wünsch 
 
Nepřítomni: 

• Lenka Čermáková 

• Josef Douša 

• Antonín Tym 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann, zapisovatel: Mgr. Irena Vodičková 

Program: 

1. Aktualizace složení komise 

2. Příprava obhajoby  

3. Definování motta dotačního programu pro rok 2018 

4. Různé 



Zápis Komise ZM a MA21 2 9.10. 2017 

BOD 1 - Aktualizace složení komise 

Petr Hermann seznámil přítomné s navrženými změnami ve složení komise: 

◦ Irena Vodičková za Ritu Vlčkovou – z důvodu změny koordinátora ZML 
◦ Jan Vochomůrka za Janu Eflerovou – z důvodu změny pracovní náplně 

Další změny v komisi nejsou plánovány. KZML s navrženými změnami souhlasí a ukládá Ireně Vodičkové 
předložit návrh změny Radě města. 

Dále byl projednán termín dalšího zasedání, protože části komise pondělní termín nevyhovuje. Příští jednání 
KZML se bude konat v úterý 7. 11. 2017 v 13:30 hod. 

BOD 2 - Příprava obhajoby  

Irena Vodičková (IV) seznámila přítomné s průběhem přípravy obhajoby – vyhodnocení akčního plánu a 
příprava prezentace. Členové komise byli opětovně na obhajobu pozváni. Je nutné se zaregistrovat 
nejpozději do středy 18. října 2017 prostřednictvím elektronického registračního formuláře. 

BOD 3 - Definování motta dotačního programu pro rok 2018 

Členové komise byli vyzváni k navržení témat pro dotační program 2018. Po diskuzi bylo společně vybráno 
téma „Zdravě mezi generacemi“ a byla aktualizována pravidla, která budou předložena ke schválení Radě 
města.  

Zároveň bylo projednáno budoucí zapojení členů komise při hodnocení projektů. 

BOD 4 – Různé 

Dny zdraví – harmonogram akcí 

IV informovala o již proběhlých akcích a pozvala přítomné na plánované akce a nabídla k volné distribuci 
plakáty. Přehled akcí je zveřejněn na městských výlepových plochách. 

Informace ke zdravotnímu plánu 
Petr Hermann seznámil členy komise s dosavadním řešením problematiky zdraví a zdravotního plánu tak, jak 
byl řešen při společném jednání útvarů a odborů MěÚ.  

Park roku 

Lenka Brožová informovala přítomné o vítězství v soutěži „Park roku 2017“, kde Jiráskovy sady získaly 
1. místo v hodnocení odborné komise v soutěži s dalšími 12 parky (vloni zapojeno do soutěže 7 parků). 
Hodnotitelé ocenili především využití parku veřejností. 

Následně byla diskutována vhodnost a způsob informování veřejnosti při chemickém ošetření trávníkových 
ploch. Členy komise bylo doporučeno příště informovat výstižněji a viditelněji. 

Krajské ocenění MěÚ Litoměřice za společenskou odpovědnost 
Členové komise byli seznámeni s umístěním MěÚ Litoměřice v krajské soutěži „Veřejný sektor – obce“, kde 
jsme obsadili 1. místo. 

Cvičení pro seniory 

K. Krňáková informovala o zájmu seniorů o cvičení, 1. lekce se zúčastnilo 6 seniorů, druhé 11 seniorů. 

Konec jednání: 15.15 hod. 

 

Termín příštího jednání: 7. 11. 2017 ve 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Pekařské ul. 2. 

 

 

Zapsala: Irena Vodičková 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRp2-iXetkAswd93oTXswGMRlzydEVAO92jZ2-7N4n4/edit#gid=1481389742

