
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

 

konané dne 24. 9. 2012 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 7 

Přítomni: 

 Rita Vlčková 

 Alena Kuldová 

 Pavla Kofrová 

 Lenka Brožová 

 Renáta Jurková 

 Blanka Ježková 

 Ivana Poláčková 

 Petr Krňák 

 Ludmila Punčochářová 

 Antonín Tym 

 Jana Vičarová 

 Zora Berglová 

 Veronika Vedejová 

Omluven: 

 Petr Hermann 

 Renata Cermanová 

 Jana Hanousková 

 Petra Smetanová 

 František Pražák 

 Alena Kaisrová 

 Andrea Křížová 

Nepřítomen: 

 Miroslava Najmanová 

Jednání řídil: Rita Vlčková 

Zapisovatel: Rita Vlčková 

Program: 

1. Představení nových členů Komise PZM a MA21 

2. Informace o obhajobě Kategorie B sady Kritérií MA21 dne 15.10.2012 

3. Seznámení s proběhlými akcemi – Fórum, Evropský týden mobility – zhodnocení akcí 

4. Informace o zpracování auditů udržitelného rozvoje 

5. Akční plán zlepšování – vyhodnocení k 18.6.2012 

6. Plán sekundární prevence v oblasti Zdraví 



7. Různé 

Konec jednání: 16:00 

Termín příštího jednání: 29.10.2012 

Zapsal(a): Rita Vlčková 

 

K bodu 1 – Antonín Tym 

A. Tym seznámil členy komise s personálními změnami.  
Novými členy komise se stávají: 

Alena Kaisrová – ředitelka Okresní hospodářské komory v Litoměřicích 
Veronika Vedejová – koordinátorka dobrovolníků při Diecézní charitě Litoměřice 
Mgr. Petr Krňák – ředitel ZŠ Litoměřice Na Valech, EKO – školy 

Odstoupil: Ing. Jan Lenner (pracovní vytíženost) a Mgr. Jan Kožešník (změna zaměstnání, mimo Litoměřice) 

K bodu 2 – Antonín Tym 

 A. Tym seznámil členy komise s podobou prezentace při obhajobě Kategorie „B“ sady kritérií MA21.  
Obhajoba se koná 15.10.2012 od 13.00 do 15:30 hod. v prostorech Gotického hradu v Litoměřicích. 

Toto setkání je příležitostí se osobně seznámit s tím, jak město Litoměřice naplňuje mezinárodní standardy 
kvality například v oblasti životního prostředí, podpory zdraví, energetiky, dopravy, kvality veřejné správy a 
dalších oblastí Aalborských závazků. Tato prezentace je hodnocena odbornou komisí složenou ze zástupců 
Pracovní skupiny MA 21, jako poradního orgánu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Obhajoba kategorie 
„B“ je jedním z důležitých kroků pro postup k vyšší kvalitě rozvoje města dle jednotlivých kritérií MA 21. 

Všichni členové komise jsou na obhajobu zváni, jejich přítomnost je důležitá.  

K bodu 3 – Rita Vlčková 

R. Vlčková informovala formou prezentace o veřejném diskusním fóru „Jaké budou Litoměřice v roce 
2030“ konaném dne 12.9.2012. Fórum řešilo připomínky občanů k novému návrhu Strategického plánu 
rozvoje města a stanovilo 1OP- problémů, které budou ještě ověřeny anketou.  
Diskuse v rámci komise se týkala nejpalčivějšího problému vzešlého z fóra – Budování multigeneračních a 
odpočinkových zón ve městě. 

Úkol:  
A. zjistit bližší informace o stavu přípravy nových hřišť – u 6.ZŠ, plánovaného hřiště ve dvoře u škol Lingua 
Universal a plánovaném hřišti na Miřejovické stráni 
B. zjistit u pana Červína a Blechy možnost osazování již stávajících hřišť prvky pro seniory 
C. zjistit stav problému z fóra mladých – zavedení wi-fi v parku V. Havla 

Fóra se zúčastnilo rekordních 150 osob, podpořenou aktivitou 10 000,-Kč byl  Hospic sv. Štěpána 
v Litoměřicích. 

V týdnu od 14. do 21. 9. probíhal Evropský týden mobility. Jednotlivé aktivity byly ve spolupráci 
s partnery organizovány pro široké spektrum obyvatel - pro děti z MŠ, žáky ZŠ a SŠ, rodiče s dětmi, aktivní 
občany, seniory  a uživatele sociálních zařízení. 
Přehled aktivit jednotlivých dní byl součástí powerpointové prezentace. 
Velké poděkování patří zúčastněným partnerům. 

Obě zářijové akce byly hodnoceny jako velmi úspěšné. 

K bodu 4 – Rita Vlčková 

R. Vlčková krátce informovala  proběhlých auditech udržitelného rozvoje. 

Audit v oblasti Sociální prostředí zpracovaný pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl 
expertem Prof. Hákem z Univerzity Karlovy hodnocen jako velmi dobrý. 

Audit v oblasti Kultura a místní tradice je zpracován paní A. Křížovou z odboru školství, kultury a sportu a 
čeká se na hodnocení experta. Pro audit musel být vybrán nový expert. 



K bodu 5 – Rita Vlčková 

Členové komise byli seznámeni se stavem Akčního plánu zlepšování pro rok 2012 zpracovanému paní 
Čapkovou k 18.6.2012. Z aktivit vyplývajících z plnění tohoto plánu je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
oblasti Zdraví. (Akční plán je přílohou). 

Pracovní tým ke Zdravotnímu plánu definuje na určité období tzv. TOP zdravotní 3 cíle. 
Vybrané TOP zdravotní 3 cíle na období let 2011 – 2013: 
1. Bude podporována výchova ke zdraví ve školách  
2. Bude podpořena prevence cukrovky 
3. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města 

Litoměřické školy (Havlíčkova, Lingua Universal,Na Valech, Masarykova) se účastní programu ASTMA, který 
řeší problematiku  vlivu životního prostředí na respirační problémy dětí. Projekt připravil Státní zdravotní 
ústav a jednání probíhala s MUDr. Rychlíkovou. 
Dále se některé školy zapojily do programu Po škole v pohybu a Víš co jíš. 

V říjnu probíhá kampaň Dny zdraví, jejíž jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na prevenci civilizačních chorob a 
zdravý životní styl – viz plakát kampaně – přílohou. 
V rámci kampaně bude zorganizována přednáška o problematice cukrovky a obezity pro pedagogy MŠ, ZŠ a 
SŠ, pracovníky družin, neziskových organizací, poskytovatele školního stravování.  

Úkoly vyplývající z Akčního plánu: 
A. zorganizovat jednání pracovního týmu ke Zdravotnímu plánu – společně s odborem soc. věcí 
B. zpracovat harmonogram sekundární prevence a naplňovat ho 
C. zahájit jednání s KHS Ústí nad Labem o finančních podmínkách zpracování aktualizace Analýzy 
zdravotního stavu obyvatel z roku 2007  
D. zahájit jednání s poskytovateli školního stravování a vedení města o možnostech zlepšení kvality jídel  

Návrhy na jednání s ředitelkou Centrální školní jídelny: 
- umístit barely s vodou např. místo čaje 
- zapojení do soutěže o zdravé stravování ve školních jídelnách 
- zvýšení podílu zeleninových jídel na úkor sladkých 
- zjistit používání dochucovadel do jídel a přípravy např. kaše z pytlíku, podíl polotovarů 
- odstranit z prodeje sladké tyčinky a sladké nápoje 
- zjistit nutnost využívání tzv. spotřebního koše 
- jednání s A. Křížovou, pod níž CŠJ spadá, o možnostech zlepšení stravování 

K bodu 6 – Rita Vlčková 

Členové komise diskutovali o návrzích k plánu sekundární prevence. 

Návrhy: 
- organizovat akce pro pedagogy  a další pracovníky NO,jejich metodická podpora, zapojení dalších škol do 
programu Zdravá škola, podpora akcí preventivního charakteru, poukazovat na zvýšení hluku a podporovat 
aktivity vedoucí k snížení hlukové zátěže. 

Úkol: 
- zapracovat podněty do plánu sekundární prevence (do 10.10.2012) 

K bodu 6 – Rita Vlčková 

Diskuse probíhala v průběhu řešení jednotlivých bodů programu. 
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VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2012 
POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH 

 
Hodnocení návrhů na zlepšení procesu MA21 ke dni 18. 6. 2012 

 

Návrhy Akčního plánu zlepšování jsou hodnoceny na základě bodové stupnice 0 – 10, která je v tabulce vyjádřena v procentech, při čemž 

hodnota 10 představuje 100% splnění návrhu, hodnota 0 naopak nedosažení stanovených cílů. 

 
Návrh č. 1: Úspěšně obhájit kategorii ,,B“ v rámci mapování kvality procesů MA 21, a to v souladu s doporučením Pracovní 

skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) 
 

Termín:    do 30. 11. 2012 

Zodpovědnost:  politik PZM a MA21 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA 21, vedoucí odborů/oddělení MěÚ, vedení města 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. úspěšně projít všemi částmi obhajoby 

kategorie „B“ v rámci Kritérií MA21  

splnění 3 částí 

obhajoby 

kategorie „B“ 

 

 

0 

Obhajoba proběhne na podzim tohoto rok:  

1. část - naplnění kritérií kategorie B, vč. nižších kategorií 

D, C v Databázi MA21 (do 20.9), 

2. část - kontrola na místě (15.10.) 

3. část - obhajoba před Pracovní skupinou pro MA21 při 

Radě vlády pro UR (20.11.) 

2. splnit alespoň dvě doporučení vzešlá od 

Pracovní skupiny pro MA21 RVUR v rámci 

obhajoby kategorie „B“ v roce 2011 

(doporučení/připomínky: zavedení další 

metody kvality, ustanovení výboru 

zastupitelstva/komise rady s oficiální 

odpovědností za strategický postup k UR, 

projednávání investic s veřejností, dodržet 

stanovený čas prezentace na při kontrole na 

místě) 

splnění 2 

doporučení od 

hodnotitelů 

obhajoby 

kategorie „B“ 

(kontrola na 

místě) 

 

 

 

0 

 

V rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje města 

bude v srpnu ustanoven Strategický tým pro UR, který 

zajistí koordinaci strategického řízení v rámci města. Další 

doporučení se budou řešit s vedením města na podzim 

tohoto roku. 

Celkové hodnocení 0 %  
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Návrh č. 2: Zkvalitnit podmínky pro vstup do nejvyšší úrovně procesu MA 21, tj. do kategorie „A“  

 

Termín:    do 31. 12. 2012 

Zodpovědnost:  politik PZM a MA21 

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA 21, Oddělení projektů a strategií vedoucí odborů MěÚ, vedení města   

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. naplnit alespoň 2 kritéria kategorie „A“ 

v rámci Kritérií MA21 (kritérium č. 19 – 

Ustanovení oficiální orgánu samosprávy pro 

sledování stavu UR, kritérium č. 20 Zavedení 

certifikovaného management kvality v rámci 

veřejné správy, kritérium č. 21 – 

Udržení/zlepšení stavu a vlivu na UR, 

Spokojenost obyvatel s kvalitou života ve 

městě a s procesem MA21) 

 

2 kritérií 

kategorie „A“ 

dle oficiální 

sady Kritérií 

MA21 

 

 

 

 

50 

Momentálně je splněno 1 kritérium kategorie „A“ MA21: 

kritérium č. 21 – Udržení/zlepšení stavu a vlivu na UR, 

Spokojenost obyvatel s kvalitou života ve městě a 

s procesem MA21. Udržení spokojenosti obyvatel 

s kvalitou života a procesem MA21 byl mapován v rámci 

dotazníkového šetření ECI indikátoru „A.1- Spokojenost 

občanů s místním společenstvím“. Průměrná spokojenost 

občanů je za poslední čtyři roky přes 80%. I když klesla 

spokojenost občanů od roku 2007 o 7% (2007 - 89,3%, 

2011 – 82,3%), lze konstatovat, že tento pokles není 

výrazně dramatický, i když do budoucna je důležité tento 

trend zvrátit.  

Dále se pracuje na ustanovení oficiálního orgánu města 

pro sledování stavu udržitelného rozvoje, tj. ustanovení 

Strategického týmu pro UR, který je řešen v rámci 

aktualizace strategického plánu. Ustanovení bude 

projednáno s vedením města do konce srpna a následně 

schváleno Radou města. 
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2. vypracovat minimálně dvě oblasti UR (oblast 

1. Správa věcí a územní rozvoj, 2. Kvalitní 

životní prostředí, 5. Místní ekonomika a 

podnikání, 7. Vzdělání a výchova, 8. Kultura a 

místní tradice, 9. Komunitní život) 

 

2 audity UR 

 

100 

V loňském roce bylo město zapojeno do pilotního 

hodnocení Kategorie "A" MA 21. Město v rámci pilotního 

testování kategorie "A" spolupracovalo s národními 

experty a MŽP na celorepublikovém nastavení hodnocení 

této nejvyšší kategorie MA21 (hodnotí se 10 oblastí UR dle 

Aalborgských závazků). Pilotně byly zpracovány audity, 

vč. hodnotícího stanoviska od národního experta pro 

oblast - Doprava, Globální odpovědnost a Zdraví obyvatel. 

V současné době jsme získali od Národní sítě zdravých 

měst ČR finanční odměnu ve výši 18 tis. Kč na 

vypracování dalších dvou auditů pro kategorii "A" MA21, a 

to pro oblast Sociální prostředí, Kultura a místní 

tradice (výstupy budou známy koncem srpna). Tato 

částka bude využita na zaplacení národních expertů, kteří 

vypracují na základě zpracovaných auditu ke zmíněným 

oblastem hodnotící stanovisko - zda je oblast ve městě 

realizována udržitelnou cestou či nikoli. 

Celkové hodnocení 75 %  

 

 

Návrh č. 3: Zvýšit povědomí o „udržitelné“ energetice prostřednictvím zavedením energetického managementu na MěÚ  

 

Termín:    do 31. 12. 2012  

Zodpovědnost:  koordinátor PZM a MA21, energetický manažer města 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace, vedoucí odborů MěÚ 

 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. instalovat min. jeden energetický štítek na 

budovu MěÚ Litoměřice, který bude 

doprovázen osvětovou akcí  

umístění 1 

štítku na 

budovu MěÚ 

Litoměřice 

 

 

100 

Dne 19. 4. proběhlo slavnostní odhalení energetického 

štítku na budově radnice města s hudebním doprovodem 

sboru ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové. Jedná se o první 

„oštítkovanou“ budovu městského úřadu v České 

republice, na níž visí štítek kampaně DISPLAY. 
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2. zorganizovat školení k zodpovědné spotřebě 

energií pro zaměstnance MěÚ  

1 školení 

v rozsahu 

40 min. 

100 Druhý den po odhalení energetického štítku se uskutečnila 

přednáška k úsporám energií s názvem „Jak uživatelským 

chováním snížit spotřebu energií“ (účast 19 zaměstnanců 

MěÚ). 
3. realizovat setkání energetických manažerů 

měst a obcí ČR 

1 setkání 

energetických 

manažerů 

0 Tato aktivita bude realizována dne 23. 10. v Gotickém 

hradě, kde budou prezentovány ukázkové postupy a 

příklady dobré praxe v oblasti energetiky. Součástí bude 

prezentace jak zástupců českých, tak i zahraničních 

municipalit. Daná aktivita se připravuje ve spolupráci 

s evropskou asociací Energy Cities a z toho důvodu bude 

součástí i praktický workshop pro města a obce zaměřený 

na propagaci inciativy Pakt starostů a primátorů v České 

republice.  
4. zpracování zprávy pro RM o vyhodnocení 

energetického managementu města za rok 

2012 

 

Hodnotící 

zpráva 

energetického 

managementu 

za rok 2012  

0 Hodnotící zpráva bude zpracována až koncem roku 2012. 

5. zprovoznění systém sběru energetických dat 

u příspěvkových organizací města ANO 

ANO/NE 100 Díky projektu MARUEL byl v loňském roce pořízen 

software pro monitorování spotřeby energie. Do systému 

byli přidáni vybraní uživatelé (pracovníci) pro vkládání 

dat. Zároveň bylo do systému zadáno vybraných 40 budov 

v majetku, či správě města Litoměřice, kde již od dubna 

2012 probíhají kompletní odečty energetických dat. 

Během září až prosince 2012 budou do systému navíc 

odečítána automatická klimatická data, která umožní tzv. 

normování dat o spotřebě tepla, tj. očištění těchto dat o 

výkyvy teplot tak, aby data byla porovnatelná v čase i 

mezi roky.  
 

Celkové hodnocení 60 %  

 
 

Návrh č. 4: Využití aktualizovaných indikátorů (ECI) k realizaci konkrétních opatření 

 

Termín:    31. 12. 2012 

Zodpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 
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Spolupráce:  energetický manažer, vedoucí odborů MěÚ, TIMUR, SSOŠ (1. KŠPA) Litoměřice 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. vypracovat Komisí PZM a MA21 návrh/y na 

zlepšení vyhodnocené situace v rámci 

sledovaných indikátorů ECI 

ANO/NE  

 

0 

Během letních prázdnin vypracovat koordinátorem PZM a 

MA21 pracovní návrhy na zlepšení situace v rámci 

sledovaných indikátorů ECI v roce 2011: A.1 Spokojenost 

občanů s místním společenstvím a A.3 – Mobilita a místní 

přeprava. Návrhy budou následně projednány/ upraveny/ 

doplněny na zářiové komisi. Dále předány příslušným 

odborníkům formou pozvání na jednání Komise.  

2. realizovat konkrétní opatření příslušným 

odborem odpovědným za aktuální řešení, a to 

na základě zpracovaných návrhu/ů Komisí 

PZM a MA21  

zrealizovaní 1 

konkrétního 

opatření 

 

0 

Momentálně nejsou zpracované návrhy Komisí PZM a 

MA21 – viz bod výše. 

Celkové hodnocení 0 %  

 
 

Návrh č. 5: Nastavení procesu kvalitního strategického řízení v rámci celého úřadu, a to na základě nově vytvořené aktualizace 

Strategického plánu rozvoje města  
 

Termín:    31. 12. 2012 

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  strategická tým, koordinátor PZM a MA21, energetický manažer, vedení města, vedoucí odborů MěÚ, Komise PZM a 

MA 21 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. kvalitně zpracovat aktualizaci Strategického 

plánu rozvoje města (SPRM) s vazbou na 

energetickou koncepci a jeho propojení 

s aktuálním Strategickým rámcem 

udržitelného rozvoje ČR 

aktualizovaný 

SPRM 

 

50 

Od dubna jsou zahájeny práce na aktualizaci SPRM. 

Pracovními skupinami byla vypracována nová struktura 

SPRM, popsány jednotlivé cíle prioritních oblastí SPRM a 

sada indikátorů, jimiž se naplňování SPRM bude 

v budoucnu monitorovat a vyhodnocovat. Návrh 

aktualizovaného SPRM bude předložen Radě města 

koncem srpna. Následně bude plán projednán s veřejností 

na fóru dne 12.9. 
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2. ustanovení funkčního strategického týmu, 

který se bude vyjadřovat i k otázkám UR 

usnesení o 

zřízení 

oficiálního 

orgánu 

samosprávy 

pro sledování 

stavu UR 

50 Důležitou součástí dalšího postupu dopracování a 

naplňování SPRM a postupu směrem k nejvyšší kategorii 

„A“ místní Agendy 21 je vznik Strategického týmu 

udržitelného rozvoje (STUR). Tento tým se stává ze 

současných předsedů a garantů PS, kteří se podílejí na 

zpracování SPRM a může být doplněn ad hoc o externí 

experty ke konkrétní problematice či oblasti. Jeho 

nejdůležitější činností je koordinace naplňování SPRM a do 

budoucna rovněž tvorba Akčních plánů pro příslušný rok.  

Ustanovení strategického týmu bude předloženo ke 

schválení do Rady města koncem srpna. 

3. nastavit proces kvalitního strategického řízení 

v rámci celého úřadu (nastavení systému 

aktualizace, monitoringu, vyhodnocování 

atd.) 

ANO/NE 50 V rámci aktualizace SPRM byl metodickým konzultantem 

zpracován Metodický pokyn pro strategické plánování 

a řízení města Litoměřice (testovací verze), který 

bude předkládán ke schválení Radě města koncem srpna a 

bude v následujícím roce dopracován a nastavován na 

základě zkušeností s jeho aplikací v praxi. 
4. umístit SPRM do informačního systému 

DataPlán NSZM pro další strategické řízení 

města  

ANO/NE 0 Nová podoba SPRM bude vložena do DataPlánu NSZM až 

po schválení nového SPRM Zastupitelstvem města (konec 

listopadu).   

Celkové hodnocení 38 %  

 
 

Návrh č. 6: Obhájit status Fairtradové město Litoměřice a naplnit Deklaraci podpory Fair trade 
 

Termín:    30. 11. 2012 

Zodpovědnost:  předseda Řídící skupiny pro fair trade 

Spolupráce:  Komise PZM a MA21, Řídící skupiny pro FT, vedení města, příspěvkové a nevládní organizace 
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 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. naplnit 5 kritérií pro obhájení získaného 

statusu Férové město: 

 kritérium 1: vytvoření řídící skupiny 

za účelem podpory FT 

 kritérium 2: podpora FT je nedílnou 

součástí strategických dokumentů 

města (např. podepsání Deklarace 

podpory FT) 

 kritérium 3: v místních obchodech a 

kavárnách jsou dostupné FT produkty 

 kritérium 4: místní organizace 

podporují FT (školy, nevládní 

organizace, církve, knihovny apod.) 

 kritérium 5: místní média informují o 

FT 

splnění 5 

kritérií statusu 

Férové město 

100 Na základě předložené zprávy o plnění kritérií k udělení 

statusu Fairtradové město Litoměřice pro rok 2012 

Asociace pro fair trade (FT) obnovila městu v červnu tento 

titul.  

2. realizovat alespoň 2 doporučení uvedené v 

Deklaraci podpory FT, které povedou 

k odpovědnému nakupování (např. 

vypisování společensky odpovědných 

veřejných zakázek, využívání FT produktů 

napříč celým úřadem – aktivity jsou podrobně 

obsaženy v Akčním plánu pro Fair Trade) 

splnění 2 

doporučení 

obsažené 

v Deklaraci 

podpory FT 

100 Díky aktivní práci řídící skupiny pro FT jsou od ledna ve 

městě realizovány aktivity/doporučení uvedené v 

Deklaraci podpory FT, tj. aktivity realizované nad rámec 

výše zmíněných kritériích.  

 

Realizované aktivity: Certifikace FT provozoven, 

Mezinárodní kampaň Férová snídaně, osvěta v rámci Oslav 

Zdravého města, Férové město v pohybu, rozšíření 

informací o FT na webu Zdravého města a Řídící skupiny o 

podnikatelský sektor a členy dětského zastupitelstva, 

propagace a osvěta FT produktů napříč úřadem (pořízení 

přístroje vyhotovení FT kávy pro různá jednání, setkání, 

pracovní týmy, školení aj.) atd. 

Celkové hodnocení 100 %  

 

Návrh č. 7: Snaha získat další externí zdroje pro realizaci procesů MA 21  
  

Termín:   31. 12. 2012 

Zodpovědnost: Oddělení projektů a strategií   
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Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, partneři PZM a MA 21 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. získat min. 500 tis. Kč na další aktivity 

v rámci realizace MA 21 

Rozhodnutí o 

přidělení 

finanční 

podpory ve 

výši 500 tis. 

Kč 

 

 

274 

Město získalo z Revolvingového fondu MŽP ČR 1,8 mil. Kč 

na projekt „MARUEL - Místní Agenda a rozvoj udržitelné 

energetiky v Litoměřicích“, a to na období let 2011- 2012 

(na rok 2012 je na aktivity zacílené na podporu MA21 

vyčleněno cca 600 tis. Kč).  

 

Dále město získalo z Evropské komise dotaci na podporu a 

osvětu rozvojových cílů tisíciletí a FT ve výši 2,4 mil Kč 

na období let 2011 až 2013 (na rok 2012 je na tyto 

aktivity vyčleněno 760 tis. Kč).  

 

Z Nadace Kalich senátora Alexandra Vondry byl získán 

grant ve výši 10 tis. Kč na podporu Oslav Zdravého města 

Litoměřice.  

Celkové hodnocení 274 % Celkový příjem externích zdrojů pro realizaci procesů 

MA21 činní 1 370 tis. Kč, tj. 274 % 

 

Návrh č. 8: Oslavy 10 let Zdravého města Litoměřice – 15. 6. 
 

Termín:   15. 6. 2012 

Zodpovědnost: Oddělení projektů a strategií   

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, partneři PZM a MA 21 
 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Zrealizovat akci „Oslavy 10 let Zdravého 

města Litoměřice“ 

ANO/NE 100 Akce byla úspěšně zrealizována dne 15.6 za účasti cca 1 

tisíce návštěvníků. Na akci se prezentovalo 13 nevládních 

neziskových organizací, 7 příspěvkových organizací a 10 

místních hudebních a divadelních spolků.  

Celkové hodnocení 100 %  
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Návrh č. 9: Propagace a informační materiál Zdravého města 

 

Termín:   31.12.2012 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Oddělení projektů a strategií, tisková mluvčí města, Litoměřicko24, Český rozhlas SEVER   

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. vydat alespoň jednu zpráva za měsíc 30 tiskových 

zpráv za rok 

80 K červnu 2012 bylo vydáno 24 tiskových zpráv (z toho 12 

v Radničním zpravodaji, 6 v Litoměřisku24, 3 v novinách 

Právo, 1 v časopise Priorita, 1 na web. stránkách Českého 

rozhlasu SEVER a 1 v časopise veřejná správa). 

2. zpracovat informační brožuru Zdravé město a 

místní Agenda 21 v Litoměřicích 

Inf. brožura 

Zdravého 

města a MA21 

Litoměřice 

 

100 

Díky projektu MARUEL byla zafinancována tvorba 

informační brožury o činnosti Zdravého města s názvem 

“Krok za krokem Zdravým městem Litoměřice a místní 

Agendou 21“. Finální podoba brožury je zveřejněna na 

web. stránkách Zdravého města Litoměřice v sekci 

„Dokumenty - ostatní“. 

3. vytvořit roll-up „Litoměřice Zdravé město pro 

všechny generace“ 

Rollup 

Litoměřice 

Zdravé město 

pro všechny 

generace 

 

100 

 

Začátek roku byl vyhotoven roll-up „Zdravé město pro 

všechny generace“, který město prezentuje na místních i 

některých národních akcích Zdravých měst. 

Celkové hodnocení 93 %  

 

Návrh č. 10: Realizovat aktivity Zdravotního plánu města Litoměřice vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel  
 

Termín:    31.12. 2012 

Zodpovědnost:  Komise PZM a MA21 

Spolupráce: Pracovní tým ke Zdravotnímu plánu města, Zdravotní a sociální komise, Oddělení projektů a strategií, Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, místní lékaři 
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 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. zorganizovat 2 x do roka jednání pracovního 

týmu ke Zdravotnímu plánu města 

2 setkání 

pracovního 

týmu ke 

Zdravotnímu 

plánu 

 

0 

Z důvodu omezené kapacity (organizace náročných akcí, 

realizace výběrového řízení na zpracování strategického 

plánu) nebyl tento úkol v první polovině roku 2012 řešen. 

Naplánováno na říjen/listopad 2012. 

2. zpracovat pracovním týmem ke 

Zdravotnímu plánu města harmonogram 

sekundární prevence, který bude zahrnovat 

aktivity motivující občany vážit si svého 

zdraví, a to v návaznosti na výše navržené 

zdravotní 3 TOP 

vytvoření 

harmonogramu 

sekundární 

prevence 

0 Během letních prázdnin vypracovat koordinátorem PZM a 

MA21 pracovní verzi harmonogram sekundární prevence, 

který bude zahrnovat aktivity motivující občany vážit si 

svého zdraví, a to v návaznosti na výše navržené 

zdravotní 3 TOP. Harmonogram následně projednat na 

zářiové komisi a předložit ke schválení (popřípadě 

k dopracování) pracovnímu týmu ke Zdravotnímu plánu 

města (říjen/listopad 2012). 
3. naplňovat zpracovaný harmonogram 

sekundární prevence 

30% naplnění 

harmonogramu 

sekundární 

prevence (tj. 

realizace 30% 

z celkového 

počtu 

plánovaných 

aktivit) 

0 Harmonogram bude naplňován až po jeho zpracování – viz 

bod výše. 

4. proběhne jednání s KHS Ústí nad Labem o 

finančních podmínkách zpracování 

aktualizace Analýzy zdravotního stavu 

obyvatel z roku 2007 

ANO/NE 0 Z důvodu omezené kapacity (organizace náročných akcí, 

realizace výběrového řízení na zpracování strategického 

plánu) nebyl tento úkol v první polovině roku 2012 řešen. 

Naplánováno se sejít během října či listopadu 2012. 

5. zahájit jednání s poskytovateli školního 

stravování a vedení města o možnostech 

zlepšení kvality jídel  

1 jednání 

s ředitelkou CŠJ 

Litoměřice 

0 Z důvodu omezené kapacity nebyl tento úkol v první 

polovině roku 2012 řešen. První jednání s ředitelkou CŠJ 

proběhne na podzim tohoto roku 
 

Celkové hodnocení 0 %  
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Vyhodnocení návrhů na zlepšení realizace MA21 ke dni 18. 6. 2012 

(grafické znázornění) 
 

 
 
 



12. 9. veřejné diskusní fórum 
Jaké budou Litoměřice v roce 2030?



10 problémů 
Aktivita podpořená 10 000,- Kč

Navržený problém (garant z každé oblasti navrhl 3 problémy) Počet hlasů

1 –Multigenerační odpočinkové zóny 32

2. Nadchod pro chodce u horního nádraží 23

3. – 4. Vybudování přivaděče od nového mostu do Pokratic 19

3. – 4. Vybudování aquaparku v kasárnách, přidruženo geot. vrtu 19

5. Údržba zeleně a její zvyšování - stromořadí 16

6. Posílení sociální práce s mládeží 13

7. – 9. Bytová politika pro nízkopříjmové domácnosti 12

7. – 9. Moderní tržnice 12

7. – 9. Zachování stávajících oddělení nemocnice 12

7. – 9. Moderní tržnice 12

10. – 11. Zvyšování parkovací kapacity na sídlištích – parkovací domy 11

10. – 11. Omezení hluku a zajištění pořádku u nočních podniků 11

Podpo řená aktivita 10 000,-K č – Hospic sv. Št ěpána



EVROPRSKÝ TÝDEN MOBILITY 2012 
14. 9. O dopravě hravě zdravě



15. 9. Nordic Walking – seznamte se 
16. 9. Cyklobus zdarma



17. 9. EKO dopravní prostředky
Městská doprava zdarma



18. 9. Bezpečná cesta do školy 



19. 9. Beseda Policie ČR pro seniory 



20. 9. Cyklohappening – 5. ročník



21. 9. Cesta za pohádkou – MŠ v knihovně 
Turnaj v Jukskei pro uživatele 


