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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

konané dne 7. 11. 2017 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

• Lenka Brožová 

• Robert Čelko 

• Lenka Čermáková 

• Josef Douša 

• Blanka Ježková 

• Pavla Kofrová 

• Kateřina Krňáková 

• Alena Kuldová 

• Miroslava Najmanová 

• Jana Pavlasová 

• Ivana Poláčková 

• František Pražák 

• Jaroslav Růžička 

• Petra Smetanová 

• Magdaléna Šabatová 

• Veronika Vedejová 

• Irena Vodičková 

• Jan Vochomůrka 

• Lukas Wünsch 

Hosté: 

• Bohdana Dojčinovičová 

• Jana Eflerová 

• Marie Hervertová 

• Lukáš Kacar 

Omluveni: 

• Petr Hermann 

• Lenka Simerská 

Nepřítomni: 

• Zora Berglová 

• Antonín Tym 
 

Jednání řídila z důvodu nepřítomnosti P. Hermanna (akce NSZM) Irena Vodičková (IV). 

Program: 
1. Informace o Fair trade – informace KPSS 
2. Informace o průběhu obhajoby 
3. Zajištění hodnocení nového kola grantové soutěže, upřesnění hodnotitelů a případně kritérií 
4. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2017 Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 - 

doplněno 
5. Ověření termínů dalších zasedání komise 
6. Různé 
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1. Informace o Fair trade (FT) 
Oblast FT byla v letošním roce přenesena do OSVaZ, aktivity FT proto prezentovaly zástupkyně KPSS 
B. Dojčinovičová a J. Eflerová, prezentace je přílohou zápisu. Informace byla doplněna o aktivity Mladého 
fóra, prezentované M. Hervertovou a L. Kacarem. 

2. Informace o průběhu obhajoby 
IV seznámila přítomné s průběhem obhajoby, poděkovala přítomným za účast a promítla reportáž 
z obhajoby. Obhajoba byla jako první v ČR přenášena online přes FB města a ZML a byla sledována mj. 
nepřítomnými členy NSZM.  

Dále IV informovala o hodnocení ze strany komise a vyhodnocení „obhajoby“ (kontroly na místě) při 
konferencích NSZM a CENIA v Praze 7. 12. a 12. 12. 

3. Zajištění hodnocení nového kola grantové soutěže, upřesnění hodnotitelů a případně kritérií 
Problematika byla předjednána již minule a počet hodnotitelů bude upřesněn podle počtu podaných 
žádostí. Způsob hodnocení žádostí vyhovuje. 

Dotační titul bude předložen ke schválení Radě města na jejím příštím zasedání 21. 11. 

4. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2017 Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 - 
doplněno 

Akční plán zlepšování ZML a MA21 pro rok 2017 byl předložen k projednání. Bude ještě doplněn o dvě 
nevyhodnocené oblasti a poté předložen RM ke schválení. 

5. Ověření termínů dalších zasedání komise 

Dle počtu zúčastněných se jeví, že úterní termín pro konání komise vyhovuje, a proto bylo dohodnuto, že 
jednání komise se jsou termíny pro první pololetí 2018 navrženy takto: 

9. 1., 6. 2. (13. 2. jsou jarní prázdniny), 13. 3., 10. 4., 15. 5. (z důvodu svátků 1. a 8. 5.), 12. 6. 2018 

Z důvodu konání konference CENIA, kde bude předáno ocenění, je navržen termín posledního jednání 
komise v tomto roce buď v úterý 5. 12. v 13:30 hodin. 

6. Různé 

• posílení informovanosti – prosba o sdílení FB profilu ZML – téma medializace ZML bude projednáno na 
příštím setkání 

• IV informovala o akci pro veřejnost – Kulatý stůl k dopravě – úterý 21. 11. 2017, 17 hodin, hrad, přímo 
souvisí s průzkumem dopravního chování a přípravou Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) 

• IV informovala o Podzimní škole Zdravých měst ve měst ve Vsetíně. Bylo promítnuto video zpracované 
v Litoměřicích ke školním fórům pro NSZM (odkaz na video v prezentaci) 

• IV informovala také o III. Energetické konferenci 23. - 24. 11. 2017 na hradě, pozvánka v příloze, určeno 
zástupcům měst a obcí a jejich partnerům 

• IV informovala o akci pro veřejnost „Nebojte se energie“, 5. 12. 2017 od 17 hodin v MKZ – viz plakát 

• je možné připomínkovat 5. komunitní plán na ORP Litoměřice do 17.11. na webové stránce 
http://komplanlitomerice.cz/article/pripominkovani-5-komunitniho-planu-orp-litomerice-2018-
2020/287/1/0, a dále v nemocnici,  infocentru a knihovně 

• Alena Kuldová informovala, že 16. 11. se od 11 hodin koná na SŠPHS přednáška o ne/kouření, a pozvala 
přítomné na benefiční koncert pro nevidomé 3.12. 2017 

• Kateřina Krňáková informovala o akci jazykové školy Reston (Mluvíme pro dobrou věc) – 21. 11. bude 
v 17 hodin v knihovně zástupci Černých koní předán dar – handbike  

 

 

Zapsala: Irena Vodičková 
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