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1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 
 

Zmíněný projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují 
základní zázemí. Je však projektem komunitním, který si klade za cíl zvyšování kvality života obyvatel 
v našem městě a podporu zdraví. To vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je  
v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti. Rozvojovou vizí 
města je „Český Brod – královské místo pro život“.  

Rok 2021 byl bohužel opět poznamenaný pandemií Covid-19.  Provoz úřadu byl částečně omezen 
stejně tak jako aktivity plánované v rámci projektu Zdravé město a MA21.  

 

Jde o komunitní projekt pro zdraví a udržitelný rozvoj, který město Český 
Brod realizuje od roku 2007. Připojilo se tak mezi obce, kraje nebo svazky 
obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a 

regionální úrovni. Zdravé město je nutné chápat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející proces, který 
předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města. Nelze tedy chápat pojem „Zdra-
vé město“ jako současný a ukončený stav města.  
V roce 2021 naše město obhájilo v plnění kritérií Informačního systému místní Agendy 21 kategorii 
C (informační systém MA21 z pověření Ministerstva životního prostředí provozuje CENIA, Česká in-
formační agentura životního prostředí). 

 

Dne 17. 6. 2009 Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém řádném 
30. zasedání vstup města Český Brod do asociace Národní sítě zdravých 
měst. Jejím členem jsme doposud. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
je zájmovým sdružením právnických osob, jehož posláním je propojovat mu-
nicipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematic-

ké podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionál-
ní, národní i mezinárodní úrovni. 

 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy 
udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udrži-
telné kvality života a životního prostředí na určitém území. Místní Agenda 21 
zohledňuje konkrétní 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 horizon-

tu.MA21 se věnuje řadě činností, jejichž realizace by měla vést k naplnění cílů stanovených meziná-
rodními 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“.  
V průběhu roku 2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (PS MA21) při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) sestavena sada Kritérií místní Agendy 21 (MA21). Jejím hlavním cílem je 
zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech.  
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1.1 DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU 
• 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 (např. 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 hospodář-

ského i nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní a regionální úrovni 
(NSZM ČR, MAS Region Pošembeří o.p.s., Národní síť rozvoje venkova), 

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

1.2 ZHODNOCENÍ NOVÝCH CÍLŮ PROJEKTU V ROCE 2021 
 
A. Broďáci Brodu -  připravení pravidel pro 2022 s ohledem na vyhodnocení ročníku 2021 

Cíl se povedlo zcela naplnit. Vyhodnocení pilotního ročníku 2021 vzali členové rady města na vě-
domí dne 18. 8. 2021. Aktualizovaná pravidla včetně harmonogramu pro rok 2022 schválilo Za-
stupitelstvo města Český Brod dne 22. 9. 2021.  

B. Zřízení nové knihobudky v městském parku v Jiráskových sadech 
Cíl se povedlo naplnit jen částečně. CVIK, p.o. knihobudku nechala vyrobit z původní telefonní 
budky. Umístění se přesunulo na rok 2022.  

C. Zažít město jinak - nová kampaň pro 09/2021 
Kampaň jsme nerealizovali. Důvodem bylo pořádání nové třídenní akce Gothardské posvícení, 
které do značné míry naplňuje cíle kampaně Zažít město jinak. Jde o kulturní a komunitní akci pro 
všechny věkové kategorie, která proběhla ve dnech 17. - 19. 9. 2021. Pořadatelem byla p. o. CVIK. 

 

1.3 ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 
 
Zodpovědný politik ZM a MA21 

Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání konaném 17. 4. 2019 jmenovalo usnesením Bc. Jakuba 
Nekolného politikem odpovědným za místní Agendu 21. 
 
Koordinátorka ZM a MA21 

Zastupitelstvo města na svém 5. řádném zasedání konaném 1. 4. 2015 schválilo usnesením Petru 
Ištvánikovou koordinátorkou místní Agendy 21 za město Český Brod. Její mandát k 31. 12. 2021 skon-
čil. Nástupkyně Martina Vlastníková převzala od 1. 1. 2022 funkci koordinátorky ZM a MA21. 
 
Zřízení Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelné-
mu rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým 
a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i 
politika ZM a MA21. Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje 
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každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního 
roku je plán komisí vyhodnocen.  
 
Na svém 1. jednání rady města, které se konalo 15. 1. 2019, byli schváleni tito členové komise: 
• Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod, 
• Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor, 
• Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic,  
• Mgr. Jana Tůmová - veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 
• Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,  
• Petr Fořt - OSVČ, SKYBRAND s.r.o. 

Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města. Tradičně se  
do jednotlivých aktivit zapojují místní NNO i podnikatelé. Na svém rozvoji město také dlouhodobě 
spolupracuje s některými externisty a organizacemi jako je např. Agora CE. Nosnými pilíři 
v úspěšnosti naplnění kritérii MA21 a naplnění cílů strategického plánu města je síťování mezi spolky, 
podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní tým vedoucích jed-
notlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu. 

 

2 AKTIVITY PROJEKTU 
 

2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ  

2.1.1 Veřejné projednání změny č. 2 Územního plánu Český Brod 
O pořízení změny č. 2 Územního plánu Český Brod bylo rozhod-
nuto usnesením Zastupitelstva města Český Brod č. 71/2020 ze 
dne 24. 6. 2020. Zastupitelstvo rozhodlo „o zastavení veškerých 
prací na regulačním plánu MPZ Český Brod“, a „o pořízení změny 
územního plánu v jeho textové části ve smyslu vyřazení povin-
nosti zpracovávat regulační plán, z důvodu odstranění stavební 
uzávěry, a to zkráceným postupem“. 24. 3. 2021 proběhlo veřej-
né projednání změny č. 2 Územního plánu Český Brod, kterou 
představil její zpracovatel Ing. arch. Myška společně s Ing. Obe-

jdovou z odboru výstavby a územního plánovaní a s vedením města.  
    

2.1.2 Místní šetření se zástupci města a projektantem v ulici V Lukách 
Předmětem místního šetření dne 17. 5. 2021 byl návrh zklid-
nění dopravy v ulici V Lukách za pomocí opatření, která byla 
nestavebního charakteru a nevyžadovala stavební řízení. Řešilo 
se také prověření možnosti vymezení parkovacích a odstav-
ných stání v ulici. Občané žijící v ulici V Lukách dostali 
s předstihem do schránek pozvánku s popisem situace a dále 
tři varianty možného řešení, které na místě 17. 5. 2021 prodis-
kutovali společně se zástupci města a s projektantem.   
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2.1.3 Veřejné setkání - Revitalizace Podlipanského muzea 
Pod záštitou starosty na veřejném setkání v Podlipanském 
muzeu ředitel muzea Mgr. Vladimír Rišlink  dne 16. 9. 2021 
představil široké veřejnosti plány revitalizace objektu, jejímž 
cílem je vybudování nových síní pro stávající expozice a mo-
dernizace celé budovy.  Závěrečná část byla vyhraněna dis-
kuzi, kde zazněla podpora projektu. Podněty občanů byly 
využity pro další jednání na krajském úřadě.  
 
 

 

2.1.4 Veřejné setkání - Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská 
Na půdě ZŠ Žitomířská proběhlo dne 23. 9. 2021 veřejné 
setkání k projektu Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská. 
Prezentaci architektonické studie představil sám autor, To-
máš Zdvihal. Seznámení se stavem projektové dokumentace 
se ujali její zpracovatelé pánové Richard Šembera a Miroslav 
Lán a sdělili přítomným, že již na začátku září byla podána 
žádost o stavební povolení. Za účasti vedení města, ředitele 
ZŠ, vedoucí odboru rozvoje, zpracovatele studie a autorů 
projektu následovala plodná diskuse nad návrhem. Výstupy z 

jednání se staly podkladem pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.  
 

2.1.5 Veřejné projednání - Podoba českobrodského skateparku 
V bývalém areálu ZZN proběhlo 24. 9. 2021 veřejné projed-
nání návrhu podoby provizorního skateparku. Záměrem měs-
ta je do pěti let vybudovat velký českobrodský skatepark, 
který bude sloužit k volnočasovým aktivitám. Cílem akce bylo 
navázání spolupráce s místní komunitou a fandy skateparku, 
kterým by nově vybudované sportoviště v budoucnu sloužilo. 
Dalším cílem byl sběr nápadů a příkladů dobré praxe, které 
byly zapracovány do studie projektu.  
 

 
 
V návaznosti na výše uvedená veřejné setkání byl  
27. 10. 2021 v hale bývalého ZZN zprovozněn krytý pum- 
ptrack. 20. 11. 2021 zde proběhla autogramiáda Kataríny 
Tóthové, která představila příručku pro začínající bikery a 
bikerky Bike instructor. Program oživila exhibice profesionálů 
z bikeskills.cz a trailshow.cz, přednáška o servisu kola od 
AutoMotoVelo a v neposlední řadě také instruktáž jízdy na 
kolech na samotném pumptracku.   
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2.2 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
BROĎÁCI BRODU 

 
Už od podzimu 2017 se někteří radní včele se starostou města Český 
Brod a koordinátorkou ZM a MA21 snažili rozběhnout kola participativ-
ního rozpočtu (dále jen PaR) v našem městě. Po dlouhé cestě různých 
jednání a školení zastupitelů i vedoucích odborů na MěÚ k tomuto téma-
tu se podařilo proces nastartovat usnesením Zastupitelstva města Český 

Brod, které schválilo dne 25. 11. 2020 postup a pravidla PaR pro období 2020 - 2021 a na jeho reali-
zaci uvolnilo částku 300.000 Kč. Průvodcem pilotního ročníku byla nezisková organizace Agora CE, 
která měla již řadu zkušeností a úspěchů s touto aktivitou v obcích a městech po celé ČR. Na nově 
vytvořeném webu brodacibrodu.cz byly vysvětleny základní pojmy, pravidla i harmonogram této 
aktivity. Možnost se zapojit do participativního rozpočtu byla zpropagována všemi dostupnými mož-
nostmi. Výsledek se dostavil a byl potěšující. Lidé podali celkem 29 návrhů, z nichž ke hlasování o 
realizaci postoupilo 24 z nich. Největší podporu od hlasujících získal návrh Ing. arch. Markéty Havlíč-
kové Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř. O využití zbývající částky participativního rozpočtu 150 
tis. Kč se podělil druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí Petra Fořta Park plný překvapení – projekt 
II. zemní trampolíny.   
 

2.2.1 Zjišťování potřeb 
9. 12. 2020 - 20. 1. 2021- Podávání návrhů 
Dle pravidel mohl návrh podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitosti v Českém Brodě spolu se 
dvěma kontaktními osobami z řad občanů města. Pokud byla navrhovatelem osoba mladší 18 let, 
musela být alespoň jednou z kontaktních osob její zákonný zástupce. Návrh musel obsahovat podkla-
dy/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh měl být zpracovaný srozumitelně a 
musel mít vyplněná všechna povinná pole formuláře včetně přibližného odhadu nákladů na realizaci 
a přesné lokalizace realizace, která mohla být doplněna fotografií stávajícího stavu. Návrhy mohly mít 
investiční i neinvestiční povahu. Podané návrhy musely být podle harmonogramu realizovatelné 
nejpozději do konce roku 2021. Pouze v opravdu odůvodněných případech by šlo realizaci přesunout 
až do konce roku 2022. 
Podání návrhu šlo třemi způsoby: 
• Podání online - nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání 
• Podání e-mailem na e-mailovou adresu cesbrod@cesbrod.cz  
• Podání na městském úřadě přímo na podatelně - prostřednictvím tištěného formuláře  

( viz https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/podat-navrh/#podat-projekt ) 
 
 
21. 1. 2021 - 31. 1. 2021 - Realizovatelnost návrhů prověřili úředníci 
Po formální kontrole dle pravidel jsme realizovatelnost 29 podaných návrhů konzultovali na MěÚ 
napříč odbory. Šlo především o odbor rozvoje, odbor výstavby a územního plánování, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství a o odbor dopravy. Po té byly návrhy rozděleny do čtyř skupin: 
• A – návrh je realizovatelný v podobě, jak byl přijat. 
• B – návrh vyžaduje další posouzení realizovatelnosti a/nebo případně vyžaduje úpravu do realizo-

vatelné podoby. 
• C – návrh není realizovatelný z důvodu principiálního nesouladu s pravidly a není jej možné upra-

vit do realizovatelné podoby. 
• D – návrh není realizovatelný z participativního rozpočtu, ale jeho realizace je městem plánová-

na. 
 

https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/navrhy/park-plny-prekvapeni-projekt-ii-zemni-trampoliny/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/navrhy/park-plny-prekvapeni-projekt-ii-zemni-trampoliny/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/podat-navrh/#podat-projekt
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2.2.2 Konzultace návrhu 
3. 2. 2021 - Představení návrhů veřejnosti navrhovateli - online veřejná diskuse 

Diskuse se kromě vedení města, koordiná-
torky PaR, autorů návrhů a dalších zájemců 
z řad široké veřejnosti účastnili také zá-
stupci výše uvedených odborů MěÚ s cílem 
zodpovědět doplňující otázky, či podání 
vyjádření k realizaci konkrétních návrhů. 
Předem byla zveřejněna pravidla i harmo-
nogram diskuse z níž byl pořízen veřejný 
záznam publikovaný na kanálu youtube 
města Český Brod.  
 

 
 

2.2.3 Prezentace výsledného řešení 
9. 4. - 30. 4. 2021 - O návrzích proběhlo hlasování 
Z celkem 29 podaných návrhů byly 4 nerealizovatelné a 1 byl na žádost autora vyřazen. Do hlasování 
šlo tedy celkem 24 návrhů. Rozhodovalo se v on-line hlasování. Všechny návrhy s popisem, cenou 
realizace, umístěním v mapce i doprovodnými fotografiemi našli lidé v galerii návrhů na webu broda-
cibrodu.cz.  
Jednomu návrhu mohl hlasující dát maximálně jeden kladný nebo jeden záporný hlas, přičemž k dis-
pozici mohl využít 8 kladných a 4 záporné hlasy. Záporný hlas mohl udělit jen v případě uplatnění 
minimálně dvou kladných hlasů. Hlasování bylo vždy bezplatně ověřeno pomocí unikátního SMS kódu 
přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího. Průběh hlasování nebyl zveřejňován, až jeho výsledek. 
Návrhy ke hlasování byly zveřejněny na nástěnce v místní knihovně, v měsíčníku Českobrodský zpra-
vodaj i v galerii na brodacibrodu.cz. V aktualitách na webu města byla také výzva ke hlasování 
s odkazem na galerii. 
 
• 5. 2021 byly zveřejněny výsledky PaR Broďáci Brodu na webu cesbrod.cz, brodacibrodu.cz, na FB 

profilu města Český Brod a následně v měsíčníku Českobrodský zpravodaj.  
• 12. 5. 2021 rada města Český Brod usnesením č. 213/2021 vzala na vědomí výsledky PaR Broďáci 

Brodu a pověřila odbor rozvoje realizací vítězných návrhů.  
• 22. 6. 2021 v obřadní síni radnice, nám Husovo 70, Český Brod proběhl kulatý stůl s cílem vyhod-

nocení letošního pilotního ročníku, přípravy harmonogramu a pravidel pro rok 2022. Zápis je ulo-
žen na webu brodacibrodu.cz. 

• 18. 8. 2021 rada města Český Brod vzala usnesením č. 379/2021 na vědomí zápis z kulatého stolu 
na téma vyhodnocení pilotního ročníku PaR Broďáci Brodu ze dne 22. 6. 2021. 

• 14. 9. 2021 zastupitelstvo města Český Brod schválilo usnesením č. 106/2021 postup a pravidla 
participativního rozpočtu pro rok 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/galerie-navrhu/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/galerie-navrhu/
https://www.cesbrod.cz/item/zname-viteze-brodaci-brodu
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/vysledky-hlasovani-1-rocniku-brodaci-brodu-jsou-tu/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/vyhodnoceni-pilotniho-rocniku/
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2.2.4 Realizace vítězných návrhů 
Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř  - Ing. arch. Markéta Havlíčková 

Předmětem vítězného návrhu bylo zakoupení nového mobi-
liáře a úprava cest mezi Český Brodem a Štolmíří, v Útulně a 
v Topolovce. Prvním krokem bylo setkání v místě realizace a 
upřesnění vize návrhu a realizačních možností ze strany 
města i následné údržby nově osazeného mobiliáře technic-
kými službami. Následně jsme upravili terén, zmapovali trh, 
vybrali dodavatele a zboží objednali. Bohužel jsme narazili 
na dlouhé dodací lhůty. K realizaci došlo na podzim 2021. 
Byly pořízeny nové lavičky, stůl i houpací lavice kolem cest. 

 
 
Park plný překvapení – projekt II. zemní trampolíny – Petr Fořt a Lucie Ulíková 

Šlo o druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí žebříčku hlasová-
ní, který počítal se zabudováním čtyř kusů zemních trampolín a s 
rozpočtem 300 tis. Kč v městském parku, Jiráskových sadech v 
místě stávajícího hřiště se starým kolotočem.  S autory jsme se 
dohodli na realizaci pouze dvou zemních trampolín a tím jsme 
ponížili původní rozpočet z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Dohodli 
jsme se také na tom, že stávající kolotoč dostane nový nátěr i 
prkna na sezení a zatím zůstane na původním místě. Lídři návrhu 
se rozhodli založit sbírku a pokusili se sehnat peníze na další 

trampolíny, které byly původně v plánu. Nápad se lidem líbil a vybralo se 93.200 Kč, za což patří všem 
velké poděkování! Realizaci opět předcházelo místní šetření, kde se ujasnily vize a reálné možnosti. 
Dalším krokem byl výběr dodavatele, objednání zboží a říjnová instalace celkem tří kusů trampolín 
včetně úpravy terénu. Návrh obohatila nejenom veřejná sbírka, ale také dobrovolnická práce  
na úpravě stávajícího kolotoče.  
 

2.2.5 Výsledný žebříček prvních deseti návrhů 

https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/navrhy/park-plny-prekvapeni-projekt-ii-zemni-trampoliny/
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2.3 OSVĚTOVÉ KAMPANĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 
 
Nástrojem k aktivizaci občanů jsou osvětové akce a kampaně celostátně podporované NSZM ČR  
založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními partnery. 
 

2.3.1 Den Země - „Ukliďme Pošembeří“ = „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
V období od 20. 3. do 18. 4. 2021 se ve znamení indivi-
duálních úklidů uskutečnil již 11. ročník tradiční akce 
Ukliďme Pošembeří, která je ryze dobrovolnická a je 
zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regi-
onu Pošembeří. Úklid probíhal ve spolupráci s Českým 
svazem ochránců přírody v rámci celorepublikové kam-
paně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v našem 
okolí. V regionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 900 dob-

rovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí 22,5 tuny směsného odpadu a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů, 
0,5 tuny skla, 1,2 tuny papíru a 162 pneumatik. 
 

2.3.2 10 000 Kroků: Prošlápneme Českobrodsko 
Centrum vzdělávání, informací a kultury se připojilo ve dnech  
1. 4. - 30. 4. 2021 k výzvě 10 000 kroků, kterou vyhlásila nezisková or-
ganizace Partnerství pro městskou mobilitu. Do kampaně vyzývající k 
pohybovým aktivitám se zapojili zájemci z celého Českobrodska, kteří se 
museli nejprve zaregistrovat na www.desettisickroku.cz a pak posílat 
své sportovní výsledky. Dubnový rekord ORP Český Brod byl 431 km. 
 
 
 

 
 

2.3.3 Evropský týden mobility 
V rámci kampaně Evropský týden mobility jsme pro místní ZŠ 
uspořádali v úterý 21. 9. 2021 Dopravní den. Náměstí Arnoš-
ta z Pardubic se proměnilo na dopravní hřiště, kde se žáci z 
prvního stupně za pomoci Policie ČR, městských strážníků a 
dalších dobrovolníků našeho úřadu i příspěvkové organizace 
CVIK učili, jak se správně pohybovat v provozu. Pod dohle-
dem instruktorů z BESIPu se děti dozvěděly, jak správě užívat 
reflexního značení pro bezpečný pohyb za tmy. Dozvěděly se 
také, jak poskytnout první pomoc a hravou formou si zopa-

kovaly i telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Připravena pro ně byla také jízda zruč-
nosti a soutěže o ceny. Prodejci a fandové cyklistiky z místní firmy AutoMotoVelo všem ukázkově 
předvedli, jak si poradit v případě defektu.  
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2.4 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 dě-
ní. Umožňují, rozvíjejí a zabezpečují kvalitní a kultivované využití volného času a v případě pravidel-
ných volnočasových aktivit dětí a mládeže významně přispívají k osobnostnímu rozvoji a často  
i k rozvoji sociálních dovedností.  

2.4.1 Farmářské trhy  
Realizaci farmářských trhů město v roce 2021 poprvé svěřilo 
do rukou externího provozovatele  Trhysk.cz s.r.o., který měl 
zkušenosti s organizací trhů v dalších městech jako je Praha 
11 nebo Kladno. Trhy se z pátku přesunuly na středu a rozší-
řila se také provozní doba od 8:00 do 16:00 hodin. Trhy 
s pestrým sortimentem zpočátku přinášely oživení tradice, 
avšak zájem o prodej ze strany kupujících nezadržitelně 
upadal. Realizace trhů probíhala od 26. 5. do 6. 10. 2021. 
 

2.4.2 Gothardské posvícení 
Tým naší příspěvkové organizace Centra vzdělávání, infor-
mací a kultury, který byl posílen o zkušeného pořadatele a 
kulturního matadora Petra Fořta ze Skybrandu, uspořádal ve 
dnech 17. – 19. 9. 2021 kulturní akci. Byla určena všem ge-
neracím s cílem vytvoření nové tradice Gothardského posví-
cení, která podpoří zapojení místních spolků, podnikatelů a 
dalších subjektů i nadšenců.  Partneři: CVIK p.o., Město Čes-
ký Brod, Technické služby Český Brod, Městská police Český 
Brod, Římsko-katolické farnost, Podlipanské muzeum, LEC-

COS, z.s., T. J. Sokol Český Brod z.s., TJ Slavoj Český Brod z.s., Guardia Broda Bohemicalis z.s., Šachový 
kroužek Český Brod z.s., Skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s., Skautské středisko Pso-
hlavci Český Brod, z.s., Petr Fořt - Skybrand s.r.o., rodinná firma Vinařství Klučov. 
 

2.4.3 Advent v papučích II. 
Vládní protiepidemiologická opatření nedovolila 
realizovat tradiční akci Adventní průvod světýlek. 
Na YouTube kanále města Český Brod jsme tedy 
připravili pět videonahrávek k tématu adventu a 
Vánoc. O jejich obsah se postarali ti nejpovolanější. 
Martin Sklenář, farář Římskokatolické farnosti Čes-
ký Brod, Marek Lukášek, farář Českobratrské církve 
evangelické, historik Vladimír Mrvík, starosta a 
místostarosta. S hudebním blokem nám pomohli 

Petr Štěpán, Anna Kašparová a Aleš Kašpar. Vánoční video z radnice připravily děti z literárně drama-
tického oboru místní ZUŠ Český Brod pod vedením Daniely Šulc Králové, výtvarnice Lucie Ulíkové a za 
technické podpory Petra Fořta. Video vzniklo namísto původně plánovaného Adventní průvodu 
světýlek 2021, kde měly děti vystupovat. 
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2.5 VZDĚLÁVÁNÍ  

2.5.1 Environmentální vzdělávání na Vrátkově 
 

Díky získání finančních prostředků ze souběhu projektů Te-
rénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu 
dětí a mládeže Vrátkov, Dětský lesní ráj na Vrátkově a Zajiš-
tění aktivit EVVO na terénní základně pro ekologickou a poly-
technickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov a financí z roz-
počtu města se nám během let 2020 a 2021 podařilo zrekon-
struovat objekt bývalé stodoly na hájovně městských lesů ve 
Vrátkově čp. 78. 
 

 
V červnu 2021 jsme tak mohli rozběhnout činnost nového Ekocentra Vrátkov, které je 
moderním centrem environmentální a polytechnické výchovy. Nově zrekonstruovaný 
objekt je součástí areálu hájovny, která patří městským lesům. Kromě pobytu v krás-
ném prostředí, nyní nabízíme denní výukové programy pro školy, volnočasové krouž-
ky, kurzy a workshopy pro rodiče i děti. Program obohacují i víkendové terénní exkur-

ze a další vzdělávací a osvětové akce pro širokou veřejnost. Dále také příměstské tábory, kde se zá-
bavným způsobem děti učí poznávat a chránit přírodu. 
  
Během léta 2021 v ekocentru proběhly čtyři příměstské tábory. Na třech z nich jsme spolupracovali 
s Jazykovou školou Carpinus a LECCOS z.s. Od září 2021 se rozšířila nabídka programů o zájmové 
kroužky: Lesohrátky, Dřevařík – Mladý truhlář a Mladý lesník. Během roku se odehrálo také několik 
vzdělávacích víkendových aktivit určených pro rodiny s dětmi. Například: Sobota na houby, Nedělní 
setkání se stromy nebo Lesa pán.  
  
K významným akcím jistě také patřil projektový den s názvem Udržitelný rozvoj na Vrátkově, který 
proběhl 4. 10. 2021. Byl připraven pro studenty primy z místního gymnázia s cílem vysvětlení základ-
ních pojmů, jako je udržitelný rozvoj, pilíře a cíle udržitelného rozvoje. Na řadu přišlo i osvětlení poj-
mů MA21 a Zdravé město. Výuku doplnila krátká praktická ukázka dendrochronologie a práce s pří-
růstovým nebozezem.  
 
Osvětová akce určená zájemcům z řad široké veřejnosti s názvem Udržitelný rozvoj, udržitelný les na 
Vrátkově připadl na 26. 10. 2021. Cílem akce bylo účastníky seznámit s pojmy jako je udržitelný roz-
voj, pilíře a cíle udržitelného rozvoje. Akci pořádalo Město Český Brod a na řadu přišlo i osvětlení 
pojmů MA21 a Zdravé město. Program doplnila krátká praktická ukázka dendrochronologie a práce s 
přírůstovým nebozezem. Na závěr se účastníci mohli zapojit i do výsadby sazenic malých stromků na 
nedaleké louce, kde se neformálně vraceli k úvodní prezentaci a diskutovali o pojmech vztahujících se 
k udržitelnému rozvoji, které mnohdy slyšeli poprvé. 
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2.5.2 Studium Virtuální univerzity třetího věku  
Virtuální univerzita třetího věku probíhala i v roce 2021. Kurz začínající v únoru 2021 musel proběh-
nout celý v distanční formě. Byly otevřeny dva kurzy, Leonardo da Vinci a Dějiny oděvní kultury III, v 
nich celkem studovalo 82 seniorů. Na podzim roku 2021 byly rovněž vyhlášeny dva kurzy s tím, že 
bylo možné studovat prezenčně i dálkově. Kurz o Michelangelovi a kurz Etika jako východisko z krize 
společnosti navštěvovalo celkem 71 seniorů.  
 

2.6 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V roce 2021 s ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci se setkaly pracovní skupiny pouze jed-
nou.  

Činnost v rámci komunitního plánování se zaměřovala na zvýšení informovanosti občanů, byly vytvo-
řeny 2 letáky, jeden s přehledem sociálních služeb v Českém Brodě a jeho okolí a druhý s přehledem 
lékařů a zdravotnických zařízení v Českém Brodě. Oba dva letáky byly zveřejněny v Českobrodském 
zpravodaji.  Dále byl vytvořen přehled výhod zdravotních pojišťoven, který obsahuje informace o 
možných benefitech pro děti, dospělé, těhotné a maminky a dárce krve poskytovaných sedmi zdra-
votními pojišťovnami.  

V oblasti služeb pro rodinu, děti a mládež OSPOD nadále intenzivně spolupracoval s LECCOS, z. s.,  
a to v oblasti pěstounské péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sanace rodin. 

Město s cílem podporovat sociální služby každoročně vyhlašuje dotační program pod názvem Pro-
gram podpory aktivit v sociální oblasti. V roce 2021 bylo rozděleno 700 000 Kč na 13 projektů ze soci-
ální oblasti. Bližší informace jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.    

Žadatel  Název projektu Dotace v Kč  

Prostor Plus o.p.s. Terénní programy drogové 80 000 

Domácí hospic Nablízku, z.ú. Sociální služby domácí hospicové péče - odborné 
sociální poradenství  

60 000 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s  Sociální rehabilitace -pracoviště Kutná Hora 8 000 
Oblastní charita Kutná Hora  Raná péče v Českém Brodě 2021 8 000 
Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú. 

Psychosociální služby pro osoby s duševním one-
mocněním, mentálním postižením a osoby v krizi  

24 000 

Spirála pomoci o.p.s. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné v do-
mácím prostředí  

50 000 

Čtyřlístek dětem z.s. Čtyřlístek pro štěstí  10 000 

Linka bezpečí, z.s.  Linka bezpečí pro děti a mládež z města Český 
Brod  

10 000 

LECCOS, z.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 
Zvonice  

200 000 

LECCOS, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 100 000 
LECCOS, z.s. Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD 40 000 

LECCOS, z.s. Programy primární prevence na ZŠ v Českém Bro-
dě 

60 000 

LECCOS, z.s. LECCOS pro rodiny VII 50 000 

 Celkem   700 000 
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2.7 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

2.7.1 Strategický plán  

První Strategický plán rozvoje města byl vypracován v roce 2007 s vizí na 15 let a schválen zastupitel-
stvem města v prosinci téhož roku. Od roku 2007 byla realizována řada cílů, které plán stanovil, a pro 
rozvoj města byly získány významné prostředky z EU a dalších zdrojů. Po čtyřech letech byl proto 
Strategický plán aktualizován, a to na úrovni specifických, tedy realizačních cílů. Strategický plán je 
rozdělen do 10 klíčových oblastí: 1. Vzhled města, životní prostředí a zeleň 2. Podnikání, zaměstna-
nost a služby 3. Doprava 4. Bydlení 5. Zdravotnictví a sociální služby 6. Bezpečnost 7. Cestovní ruch  
8. Vzdělávání 9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 10. Rekreace, sport a aktivity volného ča-
su.  

2.7.2 Územní plán 
V záři 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomínek 
zastupitelstvo města 21. 12. 2016 schválilo. Zastupitelstvo města dále vydalo 17. 12. 2018 opatření 
obecné povahy číslo 1/2018 - změna číslo 1 ÚP Český Brod. Dále konstatovalo, že před vydáním změ-
ny číslo 1 ÚP Český Brod, ověřilo soulad návrhu změny číslo 1 ÚP Český Brod ve smyslu ustanovení § 
54 odst. 2 stavebního zákona s politikou územního rozvoje ČR v aktuálním znění, se Zásadami územ-
ního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanovis-
kem nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu Středočeského kraje.  
 
Územní plán je zveřejněn na webu města: https://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan 
V květnu 2019 byl veřejnosti předložen návrh Regulačního plánu, ke kterému se sešlo přes 200 námi-
tek a připomínek. Jejich vypořádání se protáhlo až do roku 2020. Zastupitelstvo města na 12. řádné 
jednání zastupitelstva města dne 24. 6. 2020 práce na tomto dokumentu zastavilo.  
Jak jsme již uvedli, 24. 3. 2021 proběhlo veřejné projednání změny č. 2 Územního plánu Český Brod, 
kterou představil její zpracovatel Ing. arch. Myška společně s Ing. Obejdovou z odboru výstavby a 
územního plánovaní a s vedením města. Následně zastupitelstvo města dne 16. 6. 2021 usnesením 
číslo 66/2021 vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 2 územního plánu města Český Brod, 
která je v plném znění na webu města občanům plně k dispozici. 
 

2.7.3 Akční plán na rok 2021 - 2022 

Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. Akč-
ní plán, který stanovuje konkrétní specifické cíle, akce a pro-
jekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadní-
mi dokumenty města jako je rozpočet města či rozpočtový 
výhled.  

Zastupitelstvo města dne 10. 2. 2021 vzalo usnesením číslo 
5/2021 na vědomí vyhodnocení Akčního plánu na období 
2020-2021 a schválilo návrh Akčního plánu na období 2021-
2022. 

 

 

 

 

 

https://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan
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Významné projekty (názvy neodpovídají názvu žádosti projektu)  
 

• Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě  
• Obnova předbraní Kouřimské brány 
• Stavební úpravy budovy č. p. 56 
• Odstranění objektů v areálu ZZN 
• Stavební úpravy části přízemí budovy č. p. 620 
• Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760 
• Přechody pro chodce v ulicích Tuchorazská, Bylanská a Školní 
• Chodníky v ulici Žižkova 
• Rekonstrukce chodníků v ul. Zborovská – východní strana 
• Liblice, ul. K Vysílači – Stavební úpravy místní komunikace 
• Oprava části hřbitovní zdi (2. etapa) 
• Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov 
• Obnova pomníku Prokopa Holého 
• Výměna výtlačných potrubí na ČOV 
• Rekonstrukce části objektu bývalé nemocnice na školní kuchyni a jídelnu (realizace 2019 – 2021) 
• Českobrodské moderní poradenské pracoviště č. p. 507 (realizace 2020 - 2021) 
• Demolice koupaliště a úprava prostoru Na Kutilce 
 
Významné projekty, které byly v roce 2021 započaty a budou úspěšně pokračovat i v roce 2022: 
• Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod 
• Intenzifikace ČOV v Liblicích 
• Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a nový přivaděč do města 
 
 

   

Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarového 
produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schválený 
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny pro-
střednictvím internetových stránek města. Na jejich aktualizaci nebo nově vytvořené dokumenty je 
veřejnost upozorňována opět na webu města a v měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Zde se také 
nejčastěji každý občan dočte, jak se naplňují cíle strategie města.  
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2.8 PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2021 
 
Projekt Zdravého města a MA21, resp. naplňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných 
osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně sledovat na webových stránkách měs-
ta Český Brod v sekci Zdravý Brod https://www.cesbrod.cz/zdravy-brod/. Pro propagaci je využíván i 
facebookový profil města, měsíčník Českobrodský zpravodaj (ke stažení i v elektronické podobě na 
webu města).  Dále pak plakáty na vývěskách, články v tištěných médiích Kolínský deník a na webu 
Region Pošembeří o.p.s.  
 

2.9 HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2021 
 
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 byla v rozpočtu Města Český Brod pro rok 2021 určena 
rozhodnutím zastupitelstva 10. 2. 2021 finanční částka ve výši 200 000 Kč, z čehož na proces partici-
pativního rozpočtu bylo počítáno s částkou 100 000 Kč. Na realizaci samotných návrhů s částkou 
300 000 Kč.  
Městské akce byly realizovány nově příspěvkovou organizací města CVIK. 
 

2.9.1 Dotační programy města  
 
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022 jsou vytvořeny Programy podpory 
pro kulturu, sport a volného času. Jedná se o programy zabezpečující pravidelné činnosti NNO, pro-
gramy na podporu tradičních akcí, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a 
seniory a reprezentaci města. Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce ne-
státních neziskových organizací do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partner-
ské 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. 

PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2021 

• PROGRAM Č. 1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO: 500 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými 

dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města: 800 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 3  - investice NNO: 500 000 Kč;  

PROGRAMU Č. 3  - neinvestiční činnost NNO: 500 000 Kč 
 
PROGRAM NA REKONSTRUKCI A OPRAVY FASÁD NEMOVITOSTÍ V MPZ ČESKÝ BROD 2021 
• Alokovaná částka: 300 000 Kč. 

 
PROGRAM PODPORY AKTIVIT V SOCIÁLNÍ OBLASTI 2021 
• Alokovaná částka: 700 000 Kč. 

 

 
 
 

https://www.cesbrod.cz/zdravy-brod/
https://www.cesbrod.cz/item/program-na-rekonstrukci-a-opravy-fasad-nemovitosti-v-mpz-cesky-brod-2021
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2.9.2 Rozpočet zdravého města (stav ke dni 1. 12. 2021) 
 
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/ 
• Rozpočet schválený: 255 293.60 tis. Kč 
• Rozpočet upravený: 284 266.03 tis. Kč  
• Skutečné čerpání: 223 349.63 tis. Kč 
 
Čerpání výdajů v oblastech (v tisících Kč) 

 
ODVĚTVÍ   
 

ROZPOČET 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
UPRAVENÝ 

SKUTEČNÉ 
ČERPÁNÍ 

SK K 
RU % 

 

Veřejná správa 80 508.09 79 188.49 61 007.96 77.04  

Školství 82 987.01 99 143.44 76 346.89 77.01  

Komunální služby 28 456.70 29 363.70 23 283.03 79.29  

Doprava 16 639.10 16 684.99 6 962.09 41.73  

Sociální služby 18 660.00 25 035.36 26 630.50 106.37  

Kultura 9 659.00 12 496.95 9 241.04 73.95  

Bezpečnost a veřejný pořádek 12 526.00 12 376.00 8 981.57 72.57  

Tělovýchova a zájmová činnost 2 910.00 2 810.00 1 751.74 62.34  

Průmysl a stavebnictví 1 487.70 1 577.70 1 401.31 88.82  

Životní prostředí 1 380.00 1 103.00 330.71 29.98  

Zemědělství 80.00 197.00 5 412.79 2 747.61  

Bydlení 0.00 0.00 0.00 0.00  

Ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00  

Zdravotnictví 0.00 4 289.40 2 000.00 46.63  

CELKEM 255 293.60 284 266.03 223 349.63 78.57  

 

http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/
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1. Plánování s veřejností 
Termín: leden - listopad 2022 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 2.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
 

2. Aktualizace webu pro MA21  
Termín: leden - prosinec 2022 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: IT technik MěÚ, externista programátor 
 
3. Publicita ZM a MA21 
Termín: leden - prosinec 2022 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
 
4. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit MA21 
Termín: listopad 2022 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 4.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Akce: Adventní průvod světýlek  
 
5. Výroční zpráva MA21 za rok 2021 a akční plán zlepšování MA21 pro rok 2022 
Termín: leden  - únor 2022  
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 5.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Akce: projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou města 
 
6. Pořádání osvětových kampaní k UR 
Termín: leden - prosinec 2022 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
Kampaně: Broďáci Brodu - participativní rozpočet, Ukliďme Pošembeří, Veletrh sociálních služeb  
 
7. Pořádání vzdělávacích akcí k UR, MA21 pro veřejnost 
Termín: květen 2022 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
 
8. Finanční podpora aktivit k UR a MA21 vyplývajících z komunitního plánování 
Termín: leden - prosinec 2022 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, komise Programu pro podporu 
aktivit v sociální oblasti a odbor financí 
Akce: vyhlášení programu, zasedání komise vyhodnocení žádostí, doporučení RM 
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9. Plánování s veřejností k tématům udržitelného rozvoje 
Termín: leden - prosinec 2022 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 9.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Komise zdravého města, udržitelného roz-
voje a MA21, vedení města 
Akce: zjištění potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení 
 
10. Certifikované proškolení koordinátorky MA21  
Termín: březen - říjen 2022 
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst (kritérium 10.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: tajemník MěÚ, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst  
Akce: účast na seminářích NSZM, konference NSZM, online test  

 
11. Akční plán pro období 2022-23  
Termín: leden - prosinec 2022 (průběžně) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21, vedoucí odboru rozvoje 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje 
Akce: aktualizace a plnění zmíněného plánu 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ CÍLE 2022 
A. Broďáci Brodu -  uplatnění aktualizovaných pravidel a harmonogramu pro realizaci participa-

tivního rozpočtu pro rok 2022  
B. Názorový průzkum určený široké veřejnosti  
C. Strategický plán Města Český Brod do roku 2027 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Bc. Martina Vlastníková, koordinátorka MA21 
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21 

 
V Českém Brodě dne 26. ledna 2022 

 
 
SEZNAM ZKRATEK: 

MA21 – místní Agenda 21 
NNO – nestátní neziskové organizace 
NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR 
UR – udržitelný rozvoj 
ZM – Zdravé město 
KP – komunitní plánování 
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