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A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 
 

1. Popis projektu 

Projekt Český Brod – Zdravé město a místní Agenda 21 je souhrnem činností,  
jejichž realizace by měla vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 
21 (dokument OSN - WHO) a Agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví  
a kvality života. 

Metodika projektu propojuje dva celoevropské programy - „Zdravé město WHO“  
a „Místní Agendu 21“: 

 

Projekt Zdravé město WHO 

Smyslem programu iniciovaného Světovou zdravotní organizací (WHO) je systematická 
podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti: 

 zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody, 

 zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti, 

 zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organismem, psychikou a jeho 
prostředím, 

 zdraví ovlivňují lidé svým chováním (jednotlivec může aktivně podporovat zdraví svoje 
i okolí tomu odpovídajícím chováním, postoji a myšlením, celoživotně praktikovaným 
zdravým způsobem života, stejně tak, jako si ho dovede poškozovat), 

 s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství (nejvíce a nejsnáze si jednotlivec osvojí 
návyky, dovednosti a postoje zdraví podporujícího chování, když se jim začne učit co 
nejdříve, nejpozději od tří let), 

 prevence je levnější než léčba (předcházet nemocem a snižovat rizika onemocnění  
je levnější než nemocné lidi léčit), 

 vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, 
podnik, město apod. 

 
 

Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy udržitelného 
rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života  
a životního prostředí v určitém území. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní 
problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství,  
takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života  
v delším časovém horizontu. 
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2. Národní síť zdravých měst ČR 

 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je zájmovým sdružením právnických osob, jehož  
posláním je propojovat municipality a odborné organizace v České republice  
ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování 
udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  
Členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR se členové zavazují podporovat, propagovat  
a rozvíjet dlouhodobé programy Projekt Zdravé město WHO a místní Agendu 21, které 
vycházejí z dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN 
„Agenda 21“. 
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace vznik mezinárodního Projektu 
Zdravé město WHO, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během 
patnácti let se do projektu zapojilo 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů z více  
než 30 evropských zemí.  
V roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.  
V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst 
České republiky, která dnes zastřešuje 117 členů, s regionálním vlivem na 2 653 měst a obcí,  
ve kterých žije 5,897 milionu obyvatel (56 % populace ČR). 
NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu 
systematicky podporovat udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. 
 
Dne 17. 6. 2009 Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém řádném 30. zasedání 
vstup města Český Brod do asociace Národní sítě zdravých měst.  

 
 

3. Organizační a administrativní zajištění projektu 

 
Zodpovědný politik ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 17. mimořádném zasedání konaném 9. 4. 2008, schválilo 
ustanovení Bc. Jakuba Nekolného politikem odpovědným za místní Agendu 21. 
 

Koordinátorka ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 18. řádném zasedání konaném 31. 10. 2012, schválilo 
ustanovení Ing. Ireny Vomáčkové koordinátorkou místní Agendy 21 za město Český Brod. 
 

Výbor strategického rozvoje 

Na svém 1. zasedání dne 5. 11. 2014 nově vzniklé zastupitelstvo ukončilo činnost výboru 
strategického rozvoje, který fungoval od 1. 11. 2010 do 5. 11. 2014. 

 

Řídící skupina pro aktualizaci strategického plánu 

Na svém 6. řádném jednání Rady města konaném 10. 3. 2011, byla zvolena řídící skupina  
ke strategickému plánování v Českém Brodě.  Složení skupiny: MgA. Zbyněk Baladrán, Bc. 
Marek Binko, Václav Hájek, Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Arch. Josef Němeček, Ing. Renata 

Rahmová, Jan Žák, Ing. Aleš Kašpar, Ing. Rostislav Vodička, Ing. Miroslav Kruliš, Jana 
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Kulhánková, Ing. Jan Přikryl, Mgr. Ivo Kocum, Mgr. Marek Lukášek, Mgr. Miloslav Oliva, 
Štěpánka Šoupalová, MVDr. Jaroslav Talacko, Bc. Kristýna Kosová, Mgr. Lucie Ulíková, Ing. 
Martina Zdražilová, Ing. Iveta Blažková, P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D., Ing. Jan Pohůnek, Ing. 
Irena Vomáčková  
Tato skupina v roce 2014 nezasedala, neboť aktualizace strategického plánu byla 
naplánována na rok 2015. 
 

Komise pro místní části 

Rada města na svém 33. jednání dne 12. 11. 2014 zřídila komisi pro místní části. Následně  
na svém 34. jednání dne 26. 11. 2014 schválila členy této komise:  Jiří Stuchl – předseda, 
Miroslav Řídký, Petr Marek, Irena Kuklová, Milan Jahodář, Gabriela Borovská a Karel 
Šimůnek. 

 

4. Poslání projektu Český Brod – Zdravé město a MA21 

 
Mnohé z aktivit a programů, které v současné době probíhají a které směřují  
ke zlepšení životního prostředí a kvality života, by se daly nazvat místní Agendou 21.  
Všechny činnosti by měly být zároveň součástí dlouhodobé, jasně stanovené  
a společenskými skupinami a veřejností přijaté strategie našeho města.  
 

Posláním projektu je především:  

 podpora udržitelného rozvoje, 

 podpora zdraví, 

 vytváření místního partnerství - spolupráce mezi městem a partnery – NNO, podnikateli,  
školami i prostřednictvím Fondu podpory sportu, kultury a volného času 

 zvyšování kvality veřejné správy,  

 zajištění kvality strategického plánování a řízení (Strategický plán rozvoje Města Český 
Brod do roku 2022), 

 komunitní plánování (komunitní Plán zdraví a kvality života, komunitní Plán sociálních 
služeb), 

 vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, 

 místní akce pro zlepšení kvality života, zdraví komunity a uplatňování udržitelného 
rozvoje (kampaně, zdravotně výchovné programy), 

 rozvoj vnějších vztahů - spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, zástupci 
hospodářského i nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní  
a regionální úrovni (NSZM ČR, TIMUR, Národní síť rozvoje venkova, Svaz měst a obcí ČR 
atd.), 

 medializace, propagace města (média, internetové stránky NSZM ČR a města Český 
Brod). 
 

Pomocí výše uvedených aktivit město dlouhodobě usiluje o zajišťování podmínek pro kvalitní 
a spokojený život všech obyvatel.  
 
Rozvojovou vizí města je „Český Brod – královské místo pro život“ 

http://www.cesbrod.cz/group/komise-pro-mistni-casti
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(Strategický plán rozvoje Města Český Brod, schválen zastupitelstvem města v r. 2007, 
aktualizován v r. 2011) 
 

5. Přínos členství v Národní síti Zdravých měst České republiky 
 

Národní síť Zdravých měst České republiky pomáhá městu i úřadu postupovat efektivně  
a kvalitně. Poskytuje řadu žádaných a oceňovaných služeb a výrazně usnadní spolupráci  
a sdílení dobré praxe  u nás i v zahraničí. 

Asociace nabízí: 

 zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN – WHO), 

 informace, služby, přístup k finančním zdrojům (podpůrná vyjádření k projektům), 

 síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i v zahraničí (Databáze příkladů dobré praxe), 

 spolupráci s odbornými partnery v ČR i v zahraničí (Výzkumný ústav zemědělských  
a potravinářských informací, CENIA atd.), 

 propagaci aktivit přispívajících k naplňování zásad zdraví, kvality života  
a udržitelného rozvoje (např. kampaně), 

 vizitku a „známku kvality“ vůči zahraničí a návštěvníkům („Zdravé město“ – prestižní 
označení pro město zapojené do mezinárodního Projektu Zdravé město pod patronací 
OSN - WHO). 

 
 

6. Komunitní kampaně a další aktivity v rámci projektu ZM a MA21 

 
Nástrojem k aktivizaci občanů jsou osvětové akce a kampaně celostátně podporované NSZM 
ČR a založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními partnery. 
 

6.1. Plánování s veřejností 

6.1.1. Nový web města 

 

Dne 3. února 2014 se v počítačové učebně budovy na nám. Arnošta z Pardubic 56, konalo 
veřejné projednání nové podoby webových stránek města. Hovořilo se o grafickém  
i obsahovém zpracování. Účastníkům byly prezentovány nové moduly, kdy byl vyzdvižen 
jejich význam v transparentnosti úřadu. Z veřejného setkání vyplynula spokojenost s novým 
návrhem a novou koncepcí navržených webových stránek.  

Jedním z bodů diskuse na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 3. 12. 2014 byl i nový 
web. Účastníkům byla představena nová grafická podoba webu i všechny jeho nové funkce 
(rozklikávací rozpočet, zveřejňování smluv a veřejné zakázky) a dále byly diskutovány 
pravidla publikování v Českobrodském zpravodaji.  
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6.1.2. Setkání vedení města s veřejností na téma „Kola a stromy“  

Setkání proběhlo v obřadní síni MěÚ, náměstí Husovo 70 dne 10. února 2014 za účasti 
vedení města a téměř 30 účastníků. Živě se diskutovalo nad návrhem Generelu cyklistické 
dopravy pro Český Brod, který představil zastupitel a předseda komise dopravy pan Marek 
Binko společně s vedoucím odboru dopravy Janem Pohůnkem a vedoucím odboru životního 
prostředí a zemědělství Ing. Rostislavem Vodičkou.  Dalšími tématy byly zřízení parkovacích 
prostor pro cyklisty, moderní úschovny kol typu uzamykatelných boxů apod.  Hovořilo  
se také o postupném odstranění bariér pro rozvoj cyklodopravy ve městě a podpoře 
zdravého životního stylu, který přispívá ke spokojenosti občanů.  

6.1.3. Veřejné projednání na téma „Záchrana hradeb“ 

 
Akce se uskutečnila na parkáně u městských hradeb 13. května 2014. Cílem tohoto 
veřejného projednání bylo představení záměru města konzervovat městské hradby 
postavené z permského pískovce. Paní Jitka Kocurová z odboru rozvoje diskutovala 
s příchozími o postupu stavebních prací a dalšími záměry využití hradeb ke kulturním účelům 
a rozvoji cestovního ruchu ve městě.  

6.1.4. Veřejné projednání na téma „ Železniční uzel Český Brod“ 

 
Dne 14. května 2014 v obřadní síni českobrodské radnice na nám. Husově čp. 70 proběhlo 
setkání se zástupci města, zhotovitelem stavby firmy OHL ŽS, a.s. a širokou veřejností.   
Na programu bylo představení projektu Parkoviště P + R II. a dalších stavebních úprav 
především v ulici Klučovská a následně přilehlého okolí vlakového nádraží Český Brod. 
Řešilo se prodloužení podchodu a s tím související bezbariérové přístupy na nástupiště  
i přechody pro chodce a bezpečnost občanů využívající tuto lokalitu, další rozšíření 
parkovacích ploch ze severní strany nádraží. 

6.1.5. Fórum města Český Brod 

 
Fórum se konalo 19. května 2014 v kazetovém sále českobrodského Penzionu ANNA.  Vedení 
města a odborů představili nové investiční plány a Výroční zprávu města za rok 2013.  
Na řadu přišlo i hodnocení řešení nejdůležitějších úkolů vzešlých z fóra 2013. Byl dán prostor 
pro dotazy a spolupráci občanů, kteří se aktivně zapojili do sestavení priorit problémových 
oblastí ve městě.  Jako největší problém označili nevyhovující infrastrukturu, vodovodní 
rozvody a kanalizaci.  Fóra 2014 se zúčastnilo přes 40 aktivních lidí.  

6.1.6. Názorový průzkum občanů města  

 
Město realizovalo v období 23. 6. – 31. 7. 2014 ve spolupráci se společností Agora CE, o.p.s. 
již potřetí průzkum, jehož smyslem bylo dát občanům města možnost se vyjádřit k „věcem 
veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Dotazníkové 
šetření navázalo na průzkumy prováděné v minulých letech (2007 a 2013). Získané 
informace, spolu s identifikací hlavních problémů, byly užitečným podkladem pro plánování 
dalšího rozvoje města. Názorový průzkum měl anketní charakter.  Každá domácnost tak 
obdržela dotazník jako přílohu měsíčníku Českobrodský zpravodaj. V případě potřeby byly 
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další dotazníky k dispozici v papírové i v on-line elektronické formě. Odkaz na on-line verzi 
dotazníku byl dále šířen přes webový a facebookový profil města a newsletter. Do šetření se 
zapojilo 465 občanů, což je podstatně více než v roce 2012, kdy se zapojilo pouze 138 
občanů. 
 

6.2.  Zprávy k MA21 v médiích 

 
Zprávy související s hlavními aktivitami Zdravého města a místní Agendy MA21 jsou občanům 
a široké veřejnosti předkládány především prostřednictvím Českobrodského zpravodaje,  
na webu města a na facebookovém profilu. Dále pak plakáty na vývěskách, články v tištěných 
médiích Náš REGION nebo Kolínský deník a na webu Region Pošembeří o.p.s. 

6.3.  Spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů 
 

Nestátní neziskové organizace, ostatní právnické subjekty a fyzické osoby na území města 
Český Brod a jeho okolí významným způsobem napomáhají rozvoji kulturního, sportovního  
a volnočasového dění. Umožňují, rozvíjejí a zabezpečují kvalitní a kultivované využití volného 
času a v případě pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže významně přispívají 
k osobnostnímu rozvoji a často i k rozvoji sociálních dovedností. 

V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022 jsou vytvořeny Programy 
podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro podporu výše uvedených aktivit. Jedná 
se o programy zabezpečující pravidelné činnosti NNO, programy na podporu tradičních akcí 
Města pro občany Českého Brodu, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory, reprezentace města. 29. 1. 2014 Zastupitelstvo města schválilo Fond 
podpory sportu, kultury volného času. (Viz. strana 11.) 

Mezi pravidelné akce je možné zařadit např. Českobrodskou soutěž v aerobiku 2014, Šachový 
turnaj, Dětský branný den, Sokolnický den na hradbách, Svatováclavské střelecké slavnosti, 
Okruh českobrodský, Noc s Andersenem, Andělské zvonění apod.  
 
Vedle těchto programů jsou Městem podporovány investiční akce nestátních neziskových 
organizací do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO.  
Na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod 
mohou získat dotaci z rozpočtu Města právnické a fyzické osoby, které vlastní nemovitost 
v památkové zóně města Český Brod. 
 
Každý rok v listopadu (2013) vyplňuje/podává město „Anketní dotazník k Programu 
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) 
ČR dle usnesení vlády č. 209/92“, ve kterém jsou uvedeny částky, které budou potřeba  
na příští rok (2014) na opravu nemovitých památek v MPZ. Do dotazníku se uvádějí pouze 
památky, které mají rejstříkové číslo. Na rok 2014 obdrželo Město Český Brod 970.000,-Kč. 
Tato účelová dotace byla v roce poskytnuta na: 

1. Odstranění havarijního pláště kostela sv. Gotharda 
2. Opravu řeznického znaku a fasády Masných krámů 
3. Revitalizaci středověkých hradeb 
4. Odstranění vlhkosti zdiva Podlipanského muzea 
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Na podporu místních podnikatelů a oživení obchodu město organizovala každý pátek 
v období duben až říjen 2014 farmářské trhy.  

 

6.3.1. Den dětí  

 
30. května 2014 tradiční akci pro děti pořádalo OS LECCOS v zahradě místního gymnázia.  
Na programu byly zábavné disciplíny, ukázky SHSD Český Brod, psovodů městské policie  
a Českého červeného kříže. Dalším bodem programu bylo divadelní představení pro děti.  
 

6.3.2. Dopravní hřiště 

 
Na náměstí Arnošta z Pardubic se 24. června 2014 odehrál čtvrtý ročník osvětové akce  
na podporu dopravní bezpečnosti dětí v oblasti silničního provozu a zručnosti jízdy  
na dětských dopravních prostředcích. Hlavním záměrem pořadatelů bylo upozornit  
na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, která v ulicích omezuje cyklisty  
i chodce. Akce se uskutečnila ve spolupráci s místními školami, Dopravní policií ČR  
a BESIPem. 
 

6.3.3. Trhni si nohama po českobrodsku  

 

29. června 2014 na hřišti a v parku na Škvárovně se odehrála sportovní akce zaměřená  
na děti i dospělé.  Byl pro ně připraven závod v délce 13 km v jízdě na koloběžkách a pro děti 
byly připraveny dětské kratší trasy.  

 

6.3.4. Dětský branný den 2014 

 
13. září 2014 se v parku u Pivovarského rybníku konal již 4. ročník „Dětského branného 
dne“. Účastníci se mohli seznámit s technikou armády České republiky, s ukázkami 
poslušnosti psa a zadržením nebezpečného pachatele prostřednictvím psovoda Městské 
policie, s předvedením vyproštění osob z vraku automobilu Hasičským záchranným sborem, 
s potápěčem a ukázkou ponoru Policie České republiky. Dále s Národní protidrogovou 
centrálou, Českou obcí legionářskou, protichemickou ochranou. Bylo možné si vyzkoušet 
střelbu ze vzduchovek, airsoftových i paintballových zbraní. 

Mezi další aktivity patřily například: ukázky přežití, stanoviště Rychlé záchranné služby 
s poskytováním první pomoci, překážková dráha, maskování, českobrodský Sokol s ukázkami 
sebeobrany pro veřejnost. 

Po celou dobu akce mohli návštěvníci branného dne využít jízdy na ponících, trampolínu, 
nafukovací hrad, občerstvení a další doprovodné programy. 

Hlavním pořadatelem akce bylo občanské sdružení Českobroďák. Na přípravě a organizaci  
se dále podílelo mnoho dalších družení včetně sponzorů. 

Další akce v bodech – viz. tabulka na straně 11. 
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6.4. Osvětové kampaně k UR 
 

6.4.1. Dny zdraví v Českém Brodě 2014 

 

13. října - Půjčovna babiček v městské knihovně – cyklus literárních besed pro žáky místních 
ZŠ   

15. října – Prostřeno v knihově aneb Hostina nejen literární v městské knihovně – 
ochutnávka dobrot nejen literárních  

15. října – Služby VZP pro veřejnost v prostorách MěÚ, náměstí Husovo čp. 70 – VZP 
informovala o službách pro občany  

16. října – Půjčovna babiček v městské knihovně - cyklus literárních besed pro žáky místních 
ZŠ   

18. října  - Drakiáda na hřišti ZŠ Žitomírská 850 – zábavné odpoledne pro celou rodinu 

 

7. Úspěchy a ocenění Města Český Brod v roce 2014 

Stavební úpravy v okolí nádraží a rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká byly nominovány  
v kategorii dopravní stavby a školní poradenské centrum čp. 12 nám. Arnošta z Pardubic  
v kategorii pozemní stavby soutěže Stavby roku 2014 Kolínska.  

 

8. Propagace a medializace projektu za rok 2014 
 

Projekt Zdravého města a místní Agendy 21, resp. naplňování jednotlivých kritérií 
prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně 
sledovat na webových stránkách města Český Brod http://www.cesbrod.cz/, na facebooku,  
na webových stránkách Informačního centra Města Český Brod 
http://www.cesbrod.cz/infocentrum/ a v neposlední řadě v místním tisku Českobrodském 
zpravodaji, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách 
informačního centra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cesbrod.cz/
http://www.cesbrod.cz/infocentrum/
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9. Hospodaření Zdravého města a místní Agendy 21 v roce 2014 
 

V rámci komunitního plánování byla celkem investována částka 85.446,- Kč. Z toho část 
peněz byla poskytnuta LECCOS o.s. za účelem realizace programů primární prevence  
a na úhradu volnočasových aktivit. Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.s. bylo v rámci 
komunitního plánování podpořeno za účelem realizace služeb rané péče pro rodinu a dítě. 
O.s Společně k bezpečí obdrželo část příspěvku za seminář realizovaný ve spolupráci  
se sociálním odborem.  
 
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 byla v rozpočtu Města Český Brod  
pro rok 2014 určena finanční částka ve výši 26.322,- Kč a dále v rámci Programů podpory  
pro kulturu, sport a volný čas byly poskytnuty NNO tyto finance:  
 

Program č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 

Organizace  Celková dotace  Účel   

T.J. Sokol       200 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                             200 000,00 Kč  

TJ Liblice          64 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                               64 000,00 Kč  

Římskokatolická farnost          40 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                               40 000,00 Kč  

VOX BOHEMICALIS       103 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                             103 000,00 Kč  

TJ Slavoj       400 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                             400 000,00 Kč  

Junák - Psohlavci          55 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                               55 000,00 Kč  

OS Corridoor          33 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                               33 000,00 Kč  

BK Český Brod          76 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                               76 000,00 Kč  

Junák - Ing. Ládi Nováka          26 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                               26 000,00 Kč  

SK Český Brod       200 000,00 Kč  Zabezpečení pravidelné činnosti                             200 000,00 Kč  

Celkem    1 197 000,00 Kč                            1 197 000,00 Kč  

    Program č. 2 – Podpora tradičních akcí pro občany Českého Brodu, vybraných forem práce i s neorganizovanými 
dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města, městské akce 

Organizace  Celková dotace  Účel  Částka na jednotlivé akce  

Regionální muzeum Kolín          15 000,00 Kč  Barokní muzejní noc                               15 000,00 Kč  

Vít Sahula          15 000,00 Kč  ME v klasické kulturistice juniorů                               15 000,00 Kč  

Klub českých turistů          16 000,00 Kč  Dálkové pochody                               16 000,00 Kč  

SDH Český Brod          17 000,00 Kč  
Reprezentace města 
prostřednictvím SDH Český Brod                               17 000,00 Kč  

Veteran Car Club          20 000,00 Kč  Okruh českobrodský XVIII                               20 000,00 Kč  

T.J. Sokol          39 500,00 Kč  

Periodické semináře první 
pomoci a sebeobrany, XII. ročník 
v rapid šachu, Memoriál prof. J. 
Pelikána                               39 500,00 Kč  

Guardia Broda Bohemicalis          45 000,00 Kč  
Svatováclavské městské 
střelecké slavnosti                               35 000,00 Kč  

    Českobrodská vzduchovka                               10 000,00 Kč  

SPG Český Brod          49 000,00 Kč  Výměnný pobyt žáků Francie                                20 000,00 Kč  

    
Oslavy 95. výročí založení 
gymnázia                               14 000,00 Kč  

    
Skupinová výměna žáků 
Německo                               15 000,00 Kč  

TJ Slavoj       101 500,00 Kč  Závody a turnaje pro veřejnost                             101 500,00 Kč  
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(atletika, nohejbal, triatlon, 
volejbal, tenis, badminton) 

Junák - Psohlavci          17 000,00 Kč  

Den netradičních sportů a 
činností, Drakiáda, Koordinace 
činností v rámci projektu 72 
hodin, Zimní stanování                               17 000,00 Kč  

OS Corridoor          20 000,00 Kč  Českobrodská soutěž v aerobiku                               20 000,00 Kč  

SK Český Brod          35 000,00 Kč  
Májový českobrodský pohár, 
Kutilka v pohybu                               35 000,00 Kč  

M´AM´LOCA          35 000,00 Kč  Štokfest, Podpora tradičních akcí                               35 000,00 Kč  

DECARO RMG s. r. o.            7 000,00 Kč  
Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů (OVOV)                                  7 000,00 Kč  

OS Českobroďák          19 000,00 Kč  Dětský branný den                               19 000,00 Kč  

OS Magráta          36 000,00 Kč  Dílny přes čtyři generace                               13 000,00 Kč  

    Andělské zvonění                               18 000,00 Kč  

    Pošemberský Ultra Kros                                  5 000,00 Kč  

        487 000,00 Kč                                487 000,00 Kč  

    Program č. 3 – Podpora investičních akcí NNO 

Organizace  Celková dotace  Účel   

TJ Slavoj       160 000,00 Kč  

Investiční podpora (rekonstrukce 
plynové přípojky, tlaková 
regulace a čistička pitné vody, 
čistící stroj s odsáváním)                             160 000,00 Kč  

T.J. Sokol       354 500,00 Kč  

Investiční náklady (okna III. 
etapa, dvorek - kanalizace, zámk. 
dlažba, vysoušeče, zateplení 
stropu šatny)                             354 500,00 Kč  

SK Český Brod       200 500,00 Kč  
Zaplocení areálu severní strana, 
terénní úpravy                             200 500,00 Kč  

Junák - Psohlavci       125 000,00 Kč  

Dostavba umýváren v Kácovci, 
protipovodňová opatření v 
Kácovci                             125 000,00 Kč  

        840 000,00 Kč                                840 000,00 Kč  
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B. ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 
 

1. Aktualizovat Akční plán 2015-16 ke Strategickému plánu Města Český Brod do roku 2022 

Termín: leden 2015, listopad 2015 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 6.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Výbor strategického rozvoje, Řídící skupina pro aktualizaci SP, odborní partneři 
 

2. Komunitní kampaně a další aktivity v rámci projektu ZM a MA21 

Termín: leden 2015 - listopad 2015 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1 a 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Výbor strategického rozvoje, Řídící skupina pro aktualizaci SP, odborní partneři 
 

3. Pořádání osvětových kampaní a akcí k udržitelnému rozvoji 

Termín: leden – listopad 2015 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1 a 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: koordinátorka ZM a MA21, místní NNO, organizace a sdružení a další subjekty 

 

4. Schválení finanční podpory aktivit MA21 

Termín: konec roku 2015 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 9.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: finanční odbor Města Český Brod 
 

5. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra města 

Termín: duben - červen 2015 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 10.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Výbor strategického rozvoje 

 

6. Vzdělávání koordinátorky MA21, koordinátorky Komunitního plánování 

Termín: v průběhu roku 2015 
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst  
Zodpovědnost: odpovědní vedoucí účastníků školy NSZM 
Spolupráce: koordinátorka ZM a MA21, koordinátorka KP 

 

7. Projednání Výroční zprávy ZM a MA21 za rok 2015 a příprava Plánu zlepšování pro rok 2016 

Termín: listopad - prosinec 2015 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21 
Spolupráce: Výbor strategického rozvoje, koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb, odborní partneři 
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SEZNAM ZKRATEK: 

ČR – Česká republika 
MA21 – místní Agenda 21 
NNO – nestátní neziskové organizace 
NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR 
UR – udržitelný rozvoj 
ZM – Zdravé město 
KP – komunitní plánování 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Petra Ištvániková, koordinátorka MA21 
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21 
 
 
 
 
 
 
V Českém Brodě dne 20. května 2015 


