
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise Zdravého města a 
MA21 

 
Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 při Radě města Litoměřice 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
konaného 09. 02. 2021 prostřednictvím MS Teams 
 

Přítomni: 
Benešová Lenka 
Čelko Robert 
Čelková Ladislava 
Douša Josef 
Hájková Šárka 
Hermann Petr 
Ježková Blanka 

Kuderová Kateřina 
Růžička Jaroslav 
Simerská Lenka 
Skřivánek Jiří 
Smetanová Petra 
Vodičková Irena 

 
 
Program: 

1. Info k místní Agendě 21 
2. Dotační program Zdravého města pro rok 2021 – info k žádostem, stanovení 

hodnotící komise 
3. Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice 
4. Diskuze k participaci s občany  
5. Různé 

Jednání řídil předseda komise Petr Hermann.  

 
Projednáno: 

1. Info k místní Agendě 21 

P. Hermannem (PH) byla vysvětlena situace a postup MA21 za poslední roky. PS pro MA21 
RVUR, resp.  MŽP – Odbor finančních a dobrovolných nástrojů – neakceptoval návrh odkladu 
auditů UR. Město se proto rozhodlo nepodat přihlášku k obhajobě kategorie A.  
I nadále však bude rozvíjet místní Agendu 21, ovšem nechce zatěžovat příslušné odbory a 
zaměstnance byrokracií. MA21 nepřináší městu žádné výhody či benefity.  
V návrhu je přechod z kategorie A (platná do 31. 12. 2021) do kategorie C, kde se nemusí 
provádět tzv. velké audity, a zaměření se na nové systémy hodnocení s vyšším potenciálem 
pro budoucnost. 

Byl zodpovězen dotaz L. Simerské k přehledu zastoupení měst v kategoriích A a B – viz web 
MA21. 

J. Růžička konstatoval, že o MA21 se diskutuje od poslední obhajoby stále, i když ne oficiálně. 
Je škoda, že autority MA21 nevycházejí městům vstříc. Doporučuje však setrvání v MA21. 

I. Vodičková (IV) sdělila, že se očekává k tématu diskuze v PS pro MA21 RVUR, jejímž jsme 
jako pokročilí realizátoři stálým hostem.  

P. Hermann uzavřel diskuzi s tím, že v každém případě budeme dodržovat zásady MA21 a 
stále zůstáváme Zdravým městem a členem NSZM. Ve stejném smyslu tak vystoupil i na 
posledním jednání zastupitelstva města. 

https://ma21.cenia.cz/P%C5%99ehledy.aspx
https://ma21.cenia.cz/P%C5%99ehledy.aspx
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2. Dotační program Zdravého města pro rok 2021 

Do uzávěrky 10. 2. 2021 bylo podáno 10 žádostí s žádostí o dotaci ve výši 252 tis. Kč 
(v rozpočtu alokováno 200 tis. Kč, v den jednání komise podáno 6 žádostí). 
Z loňského roku je evidováno 6 žádostí o prodloužení termínu do června letošního roku.  

Byla schválena hodnotící komise: P. Hermann, K. Kuderová, J. Růžička, J. Skřivánek, P. 
Smetanová, J. Kotěra.  

Hodnocení žádostí bude komisi předloženo na příštím zasedání. 

Návrhy: 

J. Růžička – pokud nebude částka vyčerpaná, je pro, aby bylo vyhlášeno druhé kolo.  

B. Ježková – také souhlasí s druhým termínem vyhlášení.  

P. Smetanová – také jsme letos zatím nic neplánovali a přikláním se k druhému kolu, pokud se 
částka nevyčerpá. Pro druhé kolo jsou také L. Benešová, K. Kuderová, J. Skřivánek, 
L. Simerská. 

3. Akční plán zlepšování (APZ) 

IV prezentovala zaslané dokumenty vyhodnocení APZ za rok 2020 a návrh APZ na rok 2021. 
Realizace byla, je a bude ovlivněna covidem. Bude předloženo ke schválení na příští RM. 

4. Participace s občany 

PH – na říjen naplánováno veřejné fórum. ZML vytváří k jednotlivým tématům ankety. Občané 
si budou moci vybrat, jakou anketu vyplní. Výsledky využijeme buď pro veřejné fórum nebo 
rovnou pro RM.  

IV – materiál byl přijat RM. Budeme využívat modul Ankety od Mobilního rozhlasu. Termín 
veřejného fóra je 13.10.2021 v domě kultury.  

J. Růžička (JR) – neplánujme ankety jen kvůli covidu, ale i do budoucna. Je to příležitost pro 
seznámení občanů s mobilním rozhlasem.  

Řešení vnitrobloku sídliště Střed  

JR – příležitost revitalizovat údolí u potoka, kam chodí jen pejskaři, spojit s řešením Středu. 

R. Čelko – jedná se o pozemky povodí Ohře a zátopovou oblast.  

IV – Prostor byl řešen s doc. Mužíkem a F. Hrbkem (předseda komise ÚR). V této souvislosti 
bylo zmíněno nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani jako relaxační zóna města. 

L. Simerská přiklání se k řešení prostorů okolo potoka, může přispět odborným náhledem SZ.  

J. Skřivánek – ideální by byla parková úprava s odpočinkovými prvky. Jak mohou být více 
využita oplocená hřiště na Středu? 

5. Různé 

IV – Příklady dobré praxe – 4. místo Vermikompostování a 11. místo Liťák si pomáhá v soutěži 
Zdravých měst pořádanou NSZM. 

Projekt PaR (participativního rozpočtu) Komunitní zahrádka – v přípravě, očekává se otevření 
na jaře, ZML spolupracuje na realizaci s Odborem územního rozvoje. 
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Nová pravidla participativního rozpočtu – schéma zůstane, ale bude rozděleno do dvou let, aby 
bylo dost času na přípravu realizačního projektu. 

JR – musíme vybrat projekt z loňského roku, který uskutečníme z prostředků letošního 
rozpočtu. Děkuji za umožnění pořídit si kompostér i pro nájemce zahrádek. 
Zmínil taktéž projekt fotopointu, ke kterému však nezná podrobnosti.  

PH – „Letos na jaře mi končí mandát předsedy NSZM. Mám opět zájem kandidovat za 
Litoměřice do rady NSZM. Chtěl bych udržet pozici našeho města v radě NSZM.“  

 
 
Termín příštího jednání komise: 9. 3. 2021 ve 14 hodin. 
 
 
 
 
Dne 15. 02. 2021     Zapsala: Mgr. Irena Vodičková 


