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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
 
 

 
Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 

konané dne 11. 2. 2020 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 
 
Přítomni: 

Benešová Lenka 
Brožová Lenka 
Čelko Robert 
Čelková Ladislava 
Douša Josef 
Hermann Petr 
Ježková Blanka 
Kuderová Kateřina 

Kuldová Alena 
Pavlasová Jana 
Růžička Jaroslav 
Smetanová Petra 
Šabatová Magdaléna 
Vedejová Veronika 
Vodičková Irena 

 
 
Jednání řídil předseda komise Petr Hermann. 
 
Program: 

1. Příprava pravidel pro transparentní přidělování bytů v PAVE 
2. Dotační program ZM a MA21 – příprava na hodnocení 
3. Tvoříme Litoměřice – aktuální stav 
4. Informace o aktuální práci ZM a MA21 
5. Různé 

 
1. Příprava pravidel pro transparentní přidělování bytů v PAVE 
Přítomní byli seznámeni se postupem schváleným RM při přípravě pravidel pro transparentní 
přidělování bytů v PAVE – ZM je koordinátorem přípravy, bude vytvořena politická a expertní 
skupina, pravidla musí být předložena ZM nejpozději na prosincovém zasedání, kdy proběhne i 
kolaudace PAVE. 

Podněty členů komise: 
- město se zbavilo bytů, které nyní chybí 
- město se musí zabývat potřebou bydlení – chybí koncepce bydlení 
- otázka dostupnosti bydlení v Litoměřicích obecně 
- v Komplan a v Desateru se téma stále opakuje – byty pro absolventy, potřebné – mladé 

rodiny a osoby, které jsou ve městě třeba (např. konkrétní profese) 
- nutno vyjít z existující analýzy bydlení před 3–4 roky – nutno aktualizovat 
- nutno nastavit pravidla externím subjektem/autoritou z důvodu transparentnosti – 

oslovit experty v rámci ČR 
- bude se jednat o bydlení komunitního typu – uvnitř společné prostory 
- nutno stanovit priority pro přidělování  
- nájemné bydlení drahé a těžko dostupné 
- možnost posunu ze startovacích bytů dál 
- jen pro pracující občany 
- jasně definovat typ bydlení: byty s tržními pravidly x sociální byty x byty pro potřebné – 

profese, absolventi, … 

Členové komise budou průběžně oslovováni a zapojováni dle možností. 
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2. Dotační program ZM a MA21 – příprava na hodnocení 
Přítomní byli seznámeni s počtem přijatých žádostí a byl koordinován další postup při hodnocení. 
Návrhy na podporu budou předloženy ke schválení RM na jejím zasedání 30. 3. 2020. 
 
3. Tvoříme Litoměřice – aktuální stav 
Vzhledem k zjednodušeným pravidlům je o program výrazně větší zájem. Žádosti lze podávat do 29. 2. 
2020, dosud podáno 9 námětů. 
 
4. Informace o aktuální práci ZM a MA21 
Přítomní byli seznámeni s termíny letošních školních fór, která se konají pravidelně a na která byli 
přítomní pozváni. Vzhledem ke konání Mladého fóra až v roce 2021, bude pro druhou část připravena 
prezentace o městě. 
 
5. Různé 
A. Kuldová – příprava přednášek – prevence kouření, stoupající výskytu diabetes u dětí, výchova 
k partnerství a sexuální výchova  
M. Šabatová – info o novém projektu Hospodářské komory Ústeckého kraje Exekuce II - nutno 
prezentovat 
4. 4., 9–12 Ukliďme Česko – bude oslovena veřejnost a loňští organizátoři 
4. 6. Den životního prostředí – organizuje OŽP ve spolupráci se ZM 
- poděkování TSM za odvozy odpadu 
 

Příští jednání komise se bude konat 10. března 2020 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. 

 

 

Zapsala: Irena Vodičková, 18. 2. 2020 


