
Zápis z komise ZM a MA21  
ze dne 27. 6. 2019, kancelář starosty, nám. Husovo 70, Český Brod 

Přítomni: 

• Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod 
• Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka) 
• Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic 
• Mgr. Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 
• Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,  
 
Omluven: 
• Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o. 
 
Program: 

1. Zprávy ze školení NSZM  
2. Aktuální stav plnění kritérií projektu ZM a MA21 2019 
3. Aktuální stav plnění nových cílů projektu ZM a MA21 pro rok 2019 

a. Zřízení pracovní pozice sociálního pracovníka pro seniory 
b. Aktualizace brožury Katalog sociálních služeb v tištěné i elektronické formě 
c. Aktualizace „podwebu“ Zdravý Brod s důrazem na sociální služby 

4. Plánované akce 07 - 09/2019 ZM a MA21 
5. Diskuze 
 
 
1. Zprávy ze školení NSZM 
• 20. - 21. 3 2019, Jarní škola NSZM ČR  - Liberec, podrobnosti zde 
Inspirace:  
o Akademie městské mobility (viz příloha č.1) 
• 5.- 6. 6. 2019, Letní škola NSZM ČR  - Tábor, podrobnosti zde 
Inspirace:  
o Zázemí pro cyklisty v rekreačním centru Podhůra: V rekreačních lesech na Podhůře je pro cyklisty 

k dispozici zázemí s myčkou, pumpičkou a nářadím, pro 
turisty, kteří se sem dopraví automobilem, je připraveno 
parkoviště. Novinkou jsou také informační tabule 
vztahující se k aktivitám v rekreačních lesích, městu 
Chrudim, městským lesům, Národnímu geoparku Železné 
hory a k projektu vzdělávacího a návštěvnického centra. A 

cena za použití myčky kol? Za 5 Kč poteče voda jednu minutu. 
o Závěsné houpací sítě ve veřejném prostoru  - Tábor  

                 
 
 

https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/jarni-skola-zdravych-mest-prinesla-informace-k-dotacim-a-dobrou-praxi-liberec-20.22.3
https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/vyrocni-padesata-skola-zdravych-mest-prinesla-sdileni-a-dobrou-praxi-tabor-cerven-2019


o REKOLA: Projekt sdílených kol ve městech a obcích (viz příloha č.2). Dle zkušeností v Kroměříži jde 
o velmi drahou nabídku. 

o Re-use centrum v Chrudimi: Projekt ReUse má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních 
věcí, které už doma lidé nepotřebují. Projekt není jedinečný jen tím, že přispívá k ochraně životní 
prostředí, ale také tím, že pomáhá chrudimským rodinám začít nový a lepší život, i když se starou 
věcí. WEB: https://chrudim.nevyhazujto.cz/#!/home další info zde. 

 
2. Aktuální stav plnění kritérií projektu ZM a MA21 2019 
 
2. 5. 2019 proběhlo školení na téma plnění kritérií projektu ZM a MA21 2019, které pořádala CENIA 
(česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního 
prostředí). CENIA spravuje portál Informačního systému místní Agendy 21, kam se dokládají plnění 
kritérií v zapojených městech.  
• Pro letošní rok dochází k několika změnám:  

o Nový koordinátoři musí mít školení od CENIA (již nestačí školy NSZM) 
o Stávající koordinátoři musí absolvovat e-learning (kdo má zlatý certifikát NSZM test dělat 

nemusí) 
o Kritérium č. 3 (publicita) - doložit 4 články v tiskovinách (nelze použít web, FB) 
o Kritérium č. 4 (akce napříč všemi sektory) - lze využít akci i 11-12/2019 
o Kritérium č. 7 (osvěta a vzdělávání k UR) - nemusí to být kampaň; vzdávání úředníků nebo 

zastupitelů stačí jednou za čtyři roky 
o Kritérium č. 8 (finanční podpora požadavků z komunitního plánování) - doložit potřebu 

financování lze výsledky anket, fór, veřejného setkání s občany. Financováním se rozumí 
realizace projektu, kdy lze použít i kofinancování z rozpočtu města. 

o Kritérium č. 9 (plánování s veřejností) - nemusí se odehrát fórum města. Nově jsou 
vyžadovány tři fáze: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení.  

o Kritérium č. 10 (vzdělávání koordinátora) - lze využít školení NSZM nebo jiné v souvislosti 
s UR dle svobodného výběru 

• Koordinátorka má letos realizováno více než 75% akcí, které se vyžijí pro splnění kritérií a získání 
kategorie C pro město Český Brod. Zbývající akce budou realizovat 09 - 12/2019. Portál 
s možností dokladování indikátorů je třeba vyplnit do 31. 10. 2019.  

 
3.  Aktuální stav plnění nových cílů projektu ZM a MA21 pro rok 2019 
 

a. Zřízení pracovní pozice sociálního pracovníka pro seniory - J. Tůmová informovala o tom, 
že se zatím o tom jen uvažuje. Bude námět konzultovat s vedoucí odboru sociálních věcí  

b. Aktualizace brožury Katalog sociálních služeb v tištěné i elektronické formě - nové 
brožury se rozdávají od 16. 5. 2019. Během července ji dáme také na web Zdravý Brod.  

c. Aktualizace „podwebu“ Zdravý Brod s důrazem na sociální služby - podklady byly zaslány 
programátorovi Hulánovi a poptána cena. Čekáme na cenovou nabídku a grafický návrh. 
(příloha č. 3) 

 
4. Plánované akce 07 - 09/2019 ZM a MA21 
• září 2019 - Regulační plán (předběžně, záleží na vypořádání námitky na KÚ) 
• říjen 2019 - změna územního plánů (předběžně)  
• říjen/listopad 2019 - veřejné setkání v Liblicích na téma vybudování chodníků (předběžně) 
• 7.9. - kampaň Dny evropského kulturního dědictví  - výlet (IN) 
• 9. - 15.9. - kampaň Město v pohybu (TJ Slavoj, PI propagace) 
• 9. - 11.10. - Česká kotlina - poušť nebo oáza - vzdělávací pořad, promítání pro ZŠ a SOŠ + večer 

pro dospělé - (spolupráce s MAS Pošembeří) 
• 1.12. - Advent 2019 (akce napříč sektory, v srpnu schůzka pro přípravu) 

https://chrudim.nevyhazujto.cz/#!/home
mailto:https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/otevreni-reuse-centra-v-chrudimi.html
https://ma21.cenia.cz/


 
5. Diskuze 
Jana Tůmová informovala o plánovaném vydání letáků v režii odboru sociálních věcí na téma sociální 
služby pro seniory a sociální služby pro rodiny s dětmi. Dále o spolupráci s organizací Rubikon, která 
poskytuje poradenské služby v oblasti zadlužení. Dle možností bude Rubikonu zveřejněn infoleták 
v ČBZ. Petr Čermák informoval o průběhu investičních projektů, avšak k žádné z nich není v tuto chvíli 
potřeba svolat veřejné setkání. 
V rámci diskuze se přítomni dohodli na následných termínech zasedání komise: září 2019 a prosinec 
2019. 


