
Vyhodnocení AP 2016 - 2017

1/13

Číslo 
aktivity 

v AP
Klíčová oblast Podoblast Specifický cíl Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita

Druh 
aktivity Odpovědný Spolupráce

Možnost 
získání 
dotace

Poznámka
Vyhodnocení 

aktivity / 
projektu

Vyhodnocení - informace
Název projektu v 

projektové 
činnosti / aktivity 

v Notes

Projektová 
činnost

Financování

1
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.2 Zkvalitnit údržbu 
stávajících veřejných 
prostranství vč. mobiliáře a dále 
ji rozvíjet na základě Koncepce 
vzhledu města

Regenerace městského 
hřbitova (Český Brod + 
Štolmíř)

1.1.7 Realizovat návrhy 
na rekonstrukci a nová 
veřejná prostranství

projekt OŽPZ OR; OT ne
pokračuje do 
dalšího období

Štolmíř - opraven
ČB - proběhlo veřejné projednání

Regenerace 
městského 
hřbitova

2018-2019

2
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.3 Zpracovat Koncepci 
vzhledu města Koncepce vzhledu města viz aktivita 1.1.9 (Vizuální 

manuál)
jiná 
aktivita OT ne

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

návaznost na ustanovení 
městského architekta

Koncepce vzhledu 
města

není projekt orj 50

3
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.4 Ustanovit městského 
architekta

Výběrové řízení na 
městského architekta

jiná 
aktivita OT ne splněno není relevantní 

(jiná aktivita)
není 
relevantní

orj 50

4
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.5 Dokončit funkční pasport 
veřejných prostranství vč. 
mobiliáře a nastavit systém 
aktualizace

Pasportizace mobiliářů a 
průběžná aktualizace

viz aktivita 10.1.1 
(Pasportizace zařízení a 
ploch města a NNO)

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
pasport zeleně (tráva, křoviny…), 
pasport odpadkových košů a 
tříděného odpadu, pasport stromů

Pasport stromů od 
2017

není projekt orj 50

5
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Zahrada v areálu 
nemocnice

projekt OŽPZ OR ne úpravy zeleně a mobiliáře
pokračuje do 
dalšího období

úpravy částečně realizovány v rámci 
jiných projektů v areálu nemocnice 
(např. upravena část pro školu)

součást jiných 
projektů

součást 
jiných 
projektů

fond NEM

6
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Aktualizace revitalizace 
náměstí A. z Pardubic

projekt OŽPZ ne
aktualizace komplexního 
návrhu úprav zeleně na 
náměstí

splněno
vegetační úpravy na náměstí 
dokončeny (2017 - výsadba stromů 
a keřů)

Vegetační úpravy 
náměstí Arnošta z 
Pardubic

2016-2017 orj 55

7
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Útulna V Lukách

10.1.3 Vybudovat, resp. 
vyčistit, a následně 
udržovat chybějící 
kulturní, sportovní a další 
zařízení rekreace a VČ (vč. 
přírodních vodních a 
dalších ploch, hřišť, 
sportovišť, stezek pro 
pěší a víceúčelových 
zařízení, tábořišť a 
veřejných míst pro piknik 
ad.) a zajistit údržbu

projekt OŽPZ ano
cesta směrem na Štolmíř 
za cvičištěm psů

pokračuje do 
dalšího období

2017 obnova mokřadu a úprava 
vyvýšeniny
plánovány další úpravy s cílem 
vytvoření místa aktivního 
odpočinku a environmentálního 
vzdělávání

Útulna 2018-2019 orj 55

8
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Realizace projektu Bedřiška projekt OŽPZ OR ano
úprava zeleně; výměna 
plotu

pokračuje do 
dalšího období

bude řešeno souběžně s 
rekonstrukcí ul. Žižkova
připravena PD

Bedřiška - park u 
pavilonu G 
nemocnice

2018-2019
fond NEM 
2017

9
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Úpravy budovy MěÚ čp. 56 
- rekonstrukce prostorů

6.3.8 Zlepšit dostupnost a 
viditelnost sídla Městské 
policie
9.3.4 Podporovat vstřícný 
přístup pracovníků VS ke 
klientům

projekt OR ne
rekonstrukce prostorů pro 
dopravu, MP, podatelnu

pokračuje do 
dalšího období

rekonstrukce prostor dopravy 
realizována (2017), vč. rezervačního 
systému
bude následovat 2. etapa (MP, 
podatelna) - dokončuje se PD

1/ Stavební úpravy 
v čp. 56 odbor 
dopravy 
2/ Stavební úpravy 
vstupních prostor 
budovy č. p. 56  
MP a podatelna

1/ 2016-
2017
2/ 2018-
2019

investice 
2016 (PD)
investice 
2017

10
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Úpravy budovy MěÚ čp. 1 - 
rekonstrukce prostorů

9.3.4 Podporovat vstřícný 
přístup pracovníků VS ke 
klientům

projekt OR ne

rekonstrukce prostorů pro 
IC, Pošembeří, MK

vybudování výtahu

pokračuje do 
dalšího období

bude postupně realizována 
rekonstrukce prostor (1. etapa - IC, 
2. etapa - Pošembeří, 3. etapa - MK)
připravena PD, 1. etapa 
vysoutěžena; 2.-3. etapa zpracování 
dokumentace

Stavební úpravy 
radnice čp. 1 - 1. a 
2. N. P.

2018-2019 investice

11
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Úpravy budovy MěÚ čp. 1 - 
výměna oken

projekt OR ano
pokračuje do 
dalšího období

dokončena PD
Výměna oken v čp. 
1

2018-2019 investice
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12
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Úpravy budovy MěÚ čp. 70 
- výměna oken, oprava 
fasády

projekt OR ano
pokračuje do 
dalšího období

zpracovává se PD na výměnu oken

Oprava fasády 
budovy č. p. 70 
včetně výměny 
oken

2018-2019 investice

13
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.9 V návaznosti na Koncepci 
vzhledu města vytvořit vizuální 
manuál (osvětlení, lavičky, 
odpadkové koše, herní prvky, 
stánky pro městské slavnosti, 
trhy, vývěsní štíty a další) a 
vzhled města a zavést jej

Vizuální manuál městského 
mobiliáře

viz aktivita 1.1.3 
(Koncepce vzhledu 
města)

jiná 
aktivita OT OR ne

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

návaznost na ustanovení 
městského architekta  a vytvoření 
koncepce vzhledu města

Koncepce vzhledu 
města

není projekt orj 50

14
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.10 Zajistit bezbariérovost 
veřejných budov

Generel bezbariérových 
tras

jiná 
aktivita OR ne splněno

Generel 
bezbariérové 
dopravy a 
bezbariérových 
tras na území 
města Český Brod

není projekt
investice 
2017

15
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.2 Vzhled města

1.2.1 Vytvořit regulační plány a 
zastavovací studie jednotlivých 
zón města vč. využití 
plánovaných smluv

Regulační plán MPZ projekt OR OSÚP ano výzva IROP
pokračuje do 
dalšího období

dotace přiznána, zpracovává se
termín odevzdání PD 31.8.2019

Regulační plán 
MPZ Český Brod

2018-2019 investice

16
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě

1.3.1 Vybudovat nové a 
vyměnit a opravit stávající 
technicky nevyhovující 
kanalizace

Realizace Generelu 
kanalizace - výměna 
kanalizace

1.3.4 Vybudovat nové a 
vyměnit a opravit 
stávající technicky 
nevyhovující vodovodní 
sítě

projekt OR ano výzva OPŽP
pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita; výměna 
kanalizace dle potřebnosti

1/ Výměna 
vodovodu a 
kanalizace v ulici 
Pod Velkým 
vrchem
2/ Výměna 
vodovodu a 
kanalizace v ulici 
Na Vyhlídce

1/ 2018-
2019
2/ 2016-
2017

fond VHF 
2016 a 2017

17
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě

1.3.4 Vybudovat nové a 
vyměnit a opravit stávající 
technicky nevyhovující 
vodovodní sítě

Realizace Generelu 
vodovodu - doplnění 
vodovodní sítě

projekt OR ano výzva OPŽP
pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita; doplnění 
vodovodní sítě dle potřebnosti

Doplnění 
vodovodní sítě 
Český Brod

2018-2019
fond VHF 
2016 a 2017

18
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě

1.3.4 Vybudovat nové a 
vyměnit a opravit stávající 
technicky nevyhovující 
vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodní 
sítě v ul. Žižkova

viz aktivita 3.1.9 Zajistit 
průběžnou údržbu a 
opravu infrastruktury 
silniční motorové 
dopravy (komunikace, 
chodníky)

projekt OR kraj ne
pokračuje do 
dalšího období

investiční akce kraje

Doplnění 
vodovodní sítě 
Český Brod - Část 
"G", ulice 
Bezručova, Žižkova - 
propojení 
vodovodů

2018-2019
fond VHF 
2016 a 2017

19
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě 1.3.6 Zajistit zdroje vody a 
akumulaci zásob (vodojemy) Přivaděč Dolánky, Zahrady

1.3.4 Vybudovat nové a 
vyměnit a opravit 
stávající technicky 
nevyhovující vodovodní 
sítě

projekt OR ano
zpracování PD
výzva OPŽP

pokračuje do 
dalšího období

Nové vodní zdroje 
NV1a NV2, 
přivaděč do města

2018-2019
fond VHF 
2017

20
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě 1.3.6 Zajistit zdroje vody a 
akumulaci zásob (vodojemy) Vodojem Štolmíř projekt OR ano

zpracování PD
výzva OPŽP

pokračuje do 
dalšího období

Vodojem Vrabčice 2018-2019
fond VHF 
2017

21
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě 1.3.6 Zajistit zdroje vody a 
akumulaci zásob (vodojemy) Nové vodní zdroje projekt OR ano

zpracování PD
výzva OPŽP

pokračuje do 
dalšího období

Nové vodní zdroje 
NV1a NV2, 
přivaděč do města

2018-2019
fond VHF 
2017
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22
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě

1.3.9 Vytvořit podmínky pro 
dokončení zemní kabelizace 
rozvodů (elektro, 
telekomunikací, veřejné 
osvětlení)

Optokabely, veřejné 
osvětlení - Wolkerova, 
Liblice

projekt OR OT (IT) ano
pokračuje do 
dalšího období

výměnu optokabelů realizuje OT/IT
výměna osvětlení realizována 
průběžně

1/ Efekt pro Český 
Brod 2016
2/ Efekt pro Český 
Brod 2017

1/ 2016-
2017
2/ 2018-
2019

investice 
2016 a 2017

23
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě

1.3.9 Vytvořit podmínky pro 
dokončení zemní kabelizace 
rozvodů (elektro, 
telekomunikací, veřejné 
osvětlení)

Veřejné osvětlení - Štolmíř, 
park mezi ul. Školská, 
Tuchorazská

projekt OR ano
pokračuje do 
dalšího období

výměna osvětlení realizována 
průběžně

1/ Efekt pro Český 
Brod 2016
2/ Efekt pro Český 
Brod 2017

1/ 2016-
2017
2/ 2018-
2019

investice 
2016 a 2017

24
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.4 Napojení na 
krajinu a 
prostupnost krajiny

1.4.5 Protipovodňová opatření 
města a ORP Český Brod

Zpracování digitálního 
povodňového plánu, 
vybudování varovného a 
výstražného systému 
ochrany před povodněmi   

1.2.1 Vytvořit regulační 
plány a zastavovací studie 
jednotlivých zón města 
vč. využití plánovacích 
smluv

projekt OŽPZ ano
plán pro ORP Český Brod a 
13 obcí

pokračuje do 
dalšího období

6/2017 vybrán zhotovitel prací, 
plánované dokončení 2018 

Protipovodňové 
opatření města a 
ORP Český Brod

2018-2019
investice 
2017

25
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.5 Odpadové 
hospodářství

1.5.1 Funkčně a efektivně třídit, 
případně využívat odpady vč. 
bio-odpadů

Třídění odpadů projekt TS OR ne
pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
realizuje se pravidelně, navíc třídění 
plechovek, fritovacího oleje, 
příprava projektu nádoby do 
domácnosti papír, plast

TS - Popelnice na 
tříděný odpad do 
domácností 

2018-2019 investice

26
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.5 Odpadové 
hospodářství

1.5.3 Zajistit kultivaci a údržbu 
svozových míst Podzemní kontejnery projekt TS OR ano

pokračuje do 
dalšího období

realizovány kontejnery na náměstí
v dalším období budou realizovány 
kontejnery v Palackého ul.

Podzemní 
kontejnery na 
náměstí

2016-2017

investice 
2017 
(dotace 
obdržena v 
r. 2018)

27
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.6 Zdravé životní 
prostředí

1.6.4 Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov

Úpravy budovy MěÚ čp. 56 
- výměna oken 

projekt OR ano
pokračuje do 
dalšího období

dokončena PD
Zateplení budovy č. 
p. 56, Český Brod

2016-2017 investice

28
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.6 Zdravé životní 
prostředí

1.6.4 Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov

Zateplení pavilonu E, F 
areálu nemocnice (čp. 
1311)

projekt OR ano výzva OPŽP
pokračuje do 
dalšího období

realizována výměna oken 
(objednávka)
plán na další období - výměna 
střechy

není konkrétní 
projekt

není projekt
fond NEM 
2016 a 2017

29
KO2 Podnikání, 
zaměstnanost, 
služby 

2.1 Služby a obchody
2.1.6 Rovnoměrné rozprostření 
kontrolní činnosti na všechny 
provozovatele a prodejce

Plán kontrol 
(provozovatelé a prodejci)

jiná 
aktivita ODŽÚ FO ne splněno není relevantní 

(jiná aktivita)
není 
relevantní

provoz

30
KO2 Podnikání, 
zaměstnanost, 
služby 

2.3 Spolupráce a 
informace

2.3.1 Zajistit informovanost a 
propagaci poskytovaných 
služeb, obchodů a produktů ve 
městě a okolí

Plnění komunikační 
strategie 

jiná 
aktivita OT ne inzerce a PR články v ČBZ

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
Komunikační 
strategie

není projekt orj 65

31
KO2 Podnikání, 
zaměstnanost, 
služby 

2.3 Spolupráce a 
informace

2.3.3 Realizovat pravidelné 
městské trhy se zaměřením na 
místní produkty (např. slavnosti 
ovoce, jarmarky apod.) a to ve 
spolupráci s podnikateli, sadaři 
a dalšími 

Městské trhy
jiná 
aktivita FO TS ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Podpora zahájení 
pravidelného 
pořádání 
farmářských trhů

není projekt provoz

32
KO2 Podnikání, 
zaměstnanost, 
služby 

2.3 Spolupráce a 
informace

2.3.4 Zapojit místní podnikatele 
do akcí ve městě Dílčí akce města a NNO

jiná 
aktivita VED ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt

33 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.2 Řešit parkování  pro 
rezidenty v rámci celého města, 
s ohledem na ochranu životního 
prostředí

Realizace Generelu 
zklidnění dopravy - 
parkoviště u hřbitova

projekt OR ano

zpracování PD
rozšíření stávajícího 
parkoviště
dle dotačních podmínek

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

není konkrétní 
projekt
Generel dopravy

není projekt investice
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34 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.7 Na základě seznamu 
kolizních míst v motorové i 
nemotorové dopravě řešit tato 
místa

Dopravní opatření ve 
vybraných lokalitách

projekt ODŽÚ ano
Škvárovna, Bezručova, 
Jungmannova, Vítězná

pokračuje do 
dalšího období

připravena studie
není konkrétní 
projekt
Generel dopravy

není projekt
investice 
2017

35 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.7 Na základě seznamu 
kolizních míst v motorové i 
nemotorové dopravě řešit tato 
místa

Úprava křižovatky u ZZN projekt OR ODŽÚ ano dle dotačních podmínek
pokračuje do 
dalšího období

PD na svět. křižovatku předána, 
rozhodnuto RM o nerealizaci 
zadána analýza řešení formou 
semaforů v blízkém okolí

1/ Světelná 
křižovatka u ZZN
2/ Kruhový objezd 
u ZZN - I. Etapa

1/ 2016-
2017
2/ 2018-
2019

investice

36 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.9 Zajistit průběžnou údržbu 
a opravu infrastruktury silniční 
motorové dopravy 
(komunikace, chodníky)

Chodník a veřejné 
osvětlení v ulici Klučovská 
(úprava úseku k podjezdu)

viz aktivita 3.3.4 
Vybudovat provázanou 
síť cyklotras a cyklostezek 
ve městě a okolí 
(přednostně podél 
Šembery)

projekt OR ano
zpracování PD
dle dotačních podmínek splněno

Parkoviště P+R 
Český Brod II 
(ul. Klučovská byla 
součástí tohoto 
projektu)

ukončeno v 
r. 2015

investice 
2015

37 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.9 Zajistit průběžnou údržbu 
a opravu infrastruktury silniční 
motorové dopravy 
(komunikace, chodníky)

Ulice Průmyslová
3.3.5 Vybudovat stezky 
pro další nemotorovou 
dopravu

projekt OR ne
příp. ověřit možnosti 
dotace

pokračuje do 
dalšího období

zpracována studie
v AP 2018-2019 příprava 
vypořádání majetkových vztahů

Studie ulice 
Průmyslová a 
stezky do Štolmíře

2018-2019 investice

38 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.9 Zajistit průběžnou údržbu 
a opravu infrastruktury silniční 
motorové dopravy 
(komunikace, chodníky)

Rekonstrukce ulice Žižkova 
a část ulice Komenského 
(chodník, VO, zeleň)

viz aktivita 1.3.4 
Vybudovat nové a 
vyměnit a opravit 
stávající technicky 
nevyhovující vodovodní 
sítě

projekt OR OŽPZ ne
zpracování PD
příp. ověřit možnosti 
dotace

pokračuje do 
dalšího období

souvislost s rekonstrukcí vodovodní 
sítě

Rekonstrukce 
komunikace 
Žižkova

2018-2019 investice

39 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.3 Vybudovat bezbariérové 
chodníky a přechody pro 
chodce

Realizace Generelu 
bezbariérových tras - ulice 
Masarykova a Komenského

projekt OR ano
předpokládá se realizace 
projektu SFDI

pokračuje do 
dalšího období

čeká se na rozhodnutí o dotaci na 
IROP
částečná oprava v rámci 
rekonstrukce plynových přípojek

Bezpečně po 
městě

2018-2019 investice

40 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.3 Vybudovat bezbariérové 
chodníky a přechody pro 
chodce

Chodníky Tuchorazská projekt OR ano realizace projektu SFDI splněno
Chodník v ulici 
Tuchorazská

2016-2017
investice 
2016

41 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.3 Vybudovat bezbariérové 
chodníky a přechody pro 
chodce

Chodník na Vyhlídce projekt OR ano realizace projektu SFDI splněno
Nový chodník v ul. 
Na Vyhlídce

2016-2017
investice 
2016 a 2017

42 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.3 Vybudovat bezbariérové 
chodníky a přechody pro 
chodce

Přechody - Tuchorazská 2x, 
Žitomířská 2x, Štolmíř 1x, 
Liblice 3x

projekt OR ano
dle dotačních podmínek/ 
IROP, SFDI

pokračuje do 
dalšího období

hotová PD

součást jiných 
projektů
Generel 
bezbariérové 
dopravy a 
bezbariérových 
tras na území 
města Český Brod

součást 
jiných 
projektů

investice

43 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou síť 
cyklotras a cyklostezek ve 
městě a okolí (přednostně 
podél Šembery)

Stezka do Štolmíře                       projekt OR ano
zpracování studie
dle dotačních podmínek/ 
IROP, SFDI

pokračuje do 
dalšího období

Vybudování 
chodníku do 
Štolmíře

2018-2019 investice

44 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou síť 
cyklotras a cyklostezek ve 
městě a okolí (přednostně 
podél Šembery)

Stezka do Pekárny projekt OR ano
zpracování PD
dle dotačních podmínek/ 
IROP, SFDI

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

není konkrétní 
projekt

není projekt investice
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45 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou síť 
cyklotras a cyklostezek ve 
městě a okolí (přednostně 
podél Šembery)

Chodník a cyklostezka 
Klučovská

viz aktivita 3.1.9 Zajistit 
průběžnou údržbu a 
opravu infrastruktury 
silniční motorové 
dopravy (komunikace, 
chodníky)
3.3.3 Vybudovat 
bezbariérové chodníky a 
přechody pro chodce

projekt OR ano
zpracování PD
dle dotačních podmínek/ 
IROP, SFDI

pokračuje do 
dalšího období

Stavební úpravy 
ulice Klučovská 2. 
etapa

2018-2019 investice

46 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou síť 
cyklotras a cyklostezek ve 
městě a okolí (přednostně 
podél Šembery)

Stezka J. Brodského projekt OR ano
zpracování PD
dle dotačních podmínek/ 
IROP, SFDI

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

dílčí úpravy prováděny průběžně
není konkrétní 
projekt

není projekt investice

47 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.8 Vybudovat terminál B+R 
(Bike+Ride - úschovna jízdních 
kol) v rámci dopravního 
terminálu

Vybudování parkoviště B+R 
na nádraží

projekt OR ano kolová výzva IROP 2016
pokračuje do 
dalšího období

podána žádost o dotaci
Parkoviště B+R u 
nádraží v Českém 
Brodě II.

2018-2019 investice

48 KO4 Bydlení 

4.1 Rozvoj 
individuálního 
bydlení (rodinné 
domy) a bytové 
výstavby

4.1.1 Zpracovat Koncepci 
podpory a rozvoje bydlení 
města Český Brod

Koncepce podpory a 
rozvoje bydlení - sběr dat

jiná 
aktivita Nekolný, OR ne

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

Koncepce podpory 
a rozvoje bydlení 

není projekt

49 KO4 Bydlení 

4.1 Rozvoj 
individuálního 
bydlení (rodinné 
domy) a bytové 
výstavby

4.1.1 Zpracovat Koncepci 
podpory a rozvoje bydlení 
města Český Brod

Dokončení privatizace 
bytového fondu 

jiná 
aktivita OR ne

pokračuje do 
dalšího období

Koncepce podpory 
a rozvoje bydlení 

není projekt

50 KO4 Bydlení 
4.2 Kapacita 
technické 
infrastruktury

4.2.1 Zpracovat, případně 
aktualizovat generely stavu 
vodohospodářské 
infrastruktury návaznosti na 
rozvoj bydlení jako součást 
zpracování ÚP

Aktualizace generelu 
vodohospodářského 
majetku

jiná 
aktivita OR 1. SČV ne

pokračuje do 
dalšího období

Generel V+K není projekt fond VHF

51
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.1 Zdravotnictví
5.1.1 Zajistit bezbariérovost 
zdravotnických zařízení

Budova čp. 282 - oprava 
vstupního prostoru 

projekt OR ne
pokračuje do 
dalšího období

vysoutěženo, probíhá stavba

Stavební úpravy 
komunikačních 
prostor budovy č. 
p. 282

2018-2019

fond NEM 
2016 a 2017
investice 
2017 - 
převod do 
fondu NEM

52
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.1 Zdravotnictví
5.1.4 Zlepšit prostředí v 
Nemocnici pro dlouhodobě 
nemocné

Budova čp. 297 - 
rekonstrukce 3. a 4. NP, 
rekonstrukce výtahu

5.1.1 Zajistit 
bezbariérovost 
zdravotnických zařízení

projekt OR ne
pokračuje do 
dalšího období

bude realizováno nájemcem
Stavební úpravy 
budovy č. p. 297, 
výtah

2018-2019
fond NEM 
2016 a 2017

53
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby

5.2.1 Rozšířit prostorové a 
zajistit materiální vybavení a 
personální zajištění pro 
poskytování všech sociálních 
služeb

Rekonstrukce budovy čp. 
620

projekt OR ano

zpracování PD
žlutá poliklinika + krček    
rozestavěná poliklinika       
výzva IROP 2016

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

hledá se investor
není konkrétní 
projekt

není projekt
fond NEM 
2016 a 2017

54
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby

5.2.1 Rozšířit prostorové a 
zajistit materiální vybavení a 
personální zajištění pro 
poskytování všech sociálních 
služeb

Oprava střechy v domově 
ANNA Český Brod

1.6.4 Snížit energetickou 
náročnost veřejných 
budov

projekt OR Domov ANNA ne

bez podpory dotací, 
investiční fond domova 
ANNA Český Brod 
(spoluúčast)

pokračuje do 
dalšího období

zpracována PD

Rekonstrukce 
střechy a 
vzduchotechniky v 
domě pro seniory 
Anna

2018-2019

55
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby 5.2.3 Zajistit odlehčovací služby 
dle potřeb klientů a jejich rodin

Vytvoření služby denního 
stacionáře při domově pro 
seniory ANNA Český Brod 

jiná 
aktivita OSV Domov ANNA ne

hrazeno v rámci 
provozních nákladů 
domova ANNA Český Brod

splněno
Komunitní 
plánování 
sociálních služeb

není projekt
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56
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby

5.2.6 Spolupracovat při zajištění 
sociálního bydlení pro 
jednotlivé cílové skupiny (dům s 
pečovatelskou službou, azylový 
dům pro matky s dětmi, 
podporované bydlení, bydlení 
pro osoby bez přístřeší a pro 
sociálně slabé rodiny a 
jednotlivce) 

Výstavba domu s 
pečovatelskou službou

projekt OR OSV ano
realizace je závislá na 
výzvách IROP a na 
národních zdrojích 

nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

není konkrétní 
projekt

není projekt

57
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby

5.2.6 Spolupracovat při zajištění 
sociálního bydlení pro 
jednotlivé cílové skupiny (dům s 
pečovatelskou službou, azylový 
dům pro matky s dětmi, 
podporované bydlení, bydlení 
pro osoby bez přístřeší a pro 
sociálně slabé rodiny a 
jednotlivce) 

Zajištění bydlení pro osoby 
v krizi

projekt OR OSV ano
nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

není konkrétní 
projekt

není projekt

58 KO6 Bezpečnost 
6.1 Dopravní 
bezpečnost

6.1.1 Zajistit dodržování 
maximální povolené rychlosti 
vozidel v obci

Realizace Koncepce MP - 
nákup radaru

projekt OR MP, ODŽÚ ne splněno
pořízen 1 radar Rostoklaty
další radary zařadit do nového AP

Úsekové měření v 
obci Rostoklaty

2016-2017
investice 
2016

59 KO6 Bezpečnost 6.2 Prevence

6.2.2 Zajistit cílené preventivní 
programy, projekty a akce pro 
děti a mládež (např. na témata: 
drogy, vandalismus, konfliktní 
jednání, alkoholismus, 
kriminalita atd.).

Realizace preventivních 
programů pro děti a 
mládež

8.4.4 Realizovat 
preventivní programy ke 
snížení sociálně 
patologických jevů ve 
městě a okolí
5.3.3 Realizovat a 
spolupracovat při 
realizaci preventivních 
programů

jiná 
aktivita OSV školy, NNO ano

program na podporu 
sociálních služeb, NNO, 
školy (cca 50 tis. Kč)

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
v AP 2018-2019 bude realizováno v 
souladu s Komunitním plánem 
sociálních služeb

1/ Komunitní plán 
sociálních služeb
2/ Podpora 
procesů plánování 
rozvoje soc.služeb

1/ 2018-
2019
2/ 2016-
2017

60 KO6 Bezpečnost 6.2 Prevence

6.2.5 Pokračovat v terénních 
programech (např. pro 
uživatele drog) a zabezpečit 
zázemí pro tyto programy

Realizace terénních 
programů Prostor plus 
o.p.s. 

jiná 
aktivita OSV ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
Komunitní 
plánování 
sociálních služeb

není projekt

61 KO6 Bezpečnost 

6.3 Bezpečnost 
občanů a jejich 
majetku, klid a 
pořádek ve městě

6.3.2 Dále rozšiřovat městský 
kamerový dohlížecí systém 
(MKDS)

Realizace Koncepce MP - 
kamerový systém, přechod 
technologie

údržba MP OT ne
pokračuje do 
dalšího období

přechod z analogu na digitální 
záznam

Město Český Brod - 
rozšíření 
městského 
kamerového 
systému CCTV 
2015

2016-2017
investice 
2017

62 KO6 Bezpečnost 

6.3 Bezpečnost 
občanů a jejich 
majetku, klid a 
pořádek ve městě

6.3.7 Posílit početní stav 
Městské policie pro zajištění 
nepřetržitého provozu

Realizace Koncepce MP - 
navýšení počtu strážníků

jiná 
aktivita MP VED ne dle priorit strategie MP

pokračuje do 
dalšího období

Koncepce 
prevence 
kriminality

není projekt

63 KO6 Bezpečnost 
6.4 Řízení v 
krizových situacích

6.4.3 Rozvíjet spolupráci s 
veřejností i s podnikatelským 
sektorem za účelem 
připravenosti na krizové situace 
a akceschopnosti při řešení 
krizových situací 

Dobrovolní hasiči
jiná 
aktivita bezp.ředitel ano

dle dotačních podmínek pokračuje do 
dalšího období

do budoucna náhrada profes. hasiči  
není relevantní 
(jiná aktivita)

není 
relevantní

64
KO7 Cestovní ruch a 
památky  

7.2 Nabídka pro 
návštěvníky a 
památky ve městě

7.2.7 Regenerovat MPZ Český 
Brod a Štolmíř jako urbanistické 
celky

Anketní dotazník - dotace 
MK na regeneraci MPZ

jiná 
aktivita OR komise MPZ ano

dle koncepce regenerace 
MPZ + MK

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Program na 
rekonstrukci a 
opravy fasád 
nemovitostí v MPZ 
Český Brod 2016 a 
2017
Program 
regenerace MPZ

není projekt
provoz 2016 
a 2017
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65
KO7 Cestovní ruch a 
památky  

7.2 Nabídka pro 
návštěvníky a 
památky ve městě

7.2.7 Regenerovat MPZ Český 
Brod a Štolmíř jako urbanistické 
celky

Dotace města na fasády 
MPZ

jiná 
aktivita OR komise MPZ ne každoroční akce

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Program na 
rekonstrukci a 
opravy fasád 
nemovitostí v MPZ 
Český Brod 2016 a 
2017
Program 
regenerace MPZ

není projekt
provoz 2016 
(r. 2017 orj 
20)

66
KO7 Cestovní ruch a 
památky  

7.2 Nabídka pro 
návštěvníky a 
památky ve městě

7.2.7 Regenerovat MPZ Český 
Brod a Štolmíř jako urbanistické 
celky

Středověké městské 
opevnění, Kouřimské 
předměstí

projekt OR komise MPZ ano
fondy Středočeský kraj, 
MK

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

1/ Kouřimské 
předbraní
2/ Městské 
opevnění 2016 a 
2017

1/ 2018-
2019
2/ 2016-
2017

provoz

67
KO7 Cestovní ruch a 
památky  

7.5 CR - Informační 
systém

7.5.3 Vytvořit a 
umístit/distribuovat lokální 
mapy pro stezky a nabídky pro 
turisty

Interaktivní mapa pro 
turisty

projekt OR OT ne dle dotačních podmínek   
nesplněno a 
přesunuto do 
dalšího období

není konkrétní 
projekt

není projekt

68
KO7 Cestovní ruch a 
památky  

7.6 Mezinárodní 
výměny, partnerská 
města

7.6.1 Podporovat mezinárodní 
výměny, spolupráci s 
partnerskými městy, aktivity 
husitských měst

Husitská města, 
mezinárodní spolupráce 
města s partnerskými 
městy

viz aktivita 9.3.3 Lépe 
využívat a rozšiřovat 
kontakty se zahraničními 
partnery

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita Husova pouť není projekt provoz

69 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající 
prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání 

Rekonstrukce budovy čp. 
1100 - nové prostory ZŠ 
Žitomířská

projekt OR ano

podání projektu na MŠMT 
a MF (Materiálně 
technické zázemí 
školských zařízení)

splněno
Rekonstrukce č.p. 
1100 na objekt 
základní školy

2016-2017

investice 
2016 
(dotace), 
investice 
2017 
(dofinancová
ní vlastní 
zdroje)

70 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající 
prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení MŠ Sokolská

projekt OR ne splněno
realizováno ve 2 etapách (2016-
2017)

Celková oprava 
sociálního zařízení 
v MŠ Sokolská, 
Český Brod

2016-2017
investice 
2016 a 2017

71 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající 
prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání 

Odborné učebny ZŠ 
Tyršova (čp. 68)

projekt OR ano výzva IROP
pokračuje do 
dalšího období

podána žádost o dotaci

Přístavba 
odborných učeben 
základní školy 
Tyršova 

2018-2019 investice

72 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající 
prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání 

Výstavba plotu u MŠ Liblice projekt OR ne splněno
Celková oprava 
oplocení MŠ Liblice 
v Českém Brodě

2016-2017 provoz 2016

73 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající 
prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání 

MŠ Kollárova projekt OR ano dle dotačních podmínek   
pokračuje do 
dalšího období

bude realizována architektonická 
soutěž

Vybudování nové 
MŠ Kollárova

2018-2019 investice
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Financování

74 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.4 Zajistit dostatečnou 
kapacitu pro stravování ve 
školách

Výdejna v nemocnici (pro 
novou školu ZŠ Žitomířská)

projekt OR ano MŠMT/MF splněno

Rekonstrukce části 
objektu bývalé 
nemocniční 
prádelny na školní 
jídelnu pro 
rekonstruovanou 
základní školu

2016-2017

investice 
2016 
(dotace), 
investice 
2017 
(dofinancová
ní vlastní 
zdroje)

75 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.4 Zajistit dostatečnou 
kapacitu pro stravování ve 
školách

Rekonstrukce kuchyně (čp. 
1099) v areálu nemocnice

projekt OR ne
pokračuje do 
dalšího období

zpracovává se žádost (rekonstrukce 
kuchyně a jídelny)

1/ Stavební úpravy 
gastroprovozu v 
areálu nemocnice - 
kuchyně
2/ Stavební úpravy 
čp.1099 - jídelna 

2018-2019
fond NEM/ 
investice

76 KO8 Vzdělávání  

8.2 Materiálně-
technické zajištění 
včetně stravování ve 
školských zařízeních

8.2.4 Zajistit dostatečnou 
kapacitu pro stravování ve 
školách

Rekonstrukce sociálního 
zařízení jídelny  čp. 1307 

projekt OR ne splněno

Školní jídelna, 
rekonstrukce soc. 
zařízení a ÚT, 
Český Brod

2016-2017
investice 
2016

77 KO8 Vzdělávání  

8.5 Spolupráce a 
koordinace subjektů 
ve formálním i 
neformálním 
vzdělávání

8.5.4 Vytvořit systém 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO)

Odpolední školní kluby v 
objektu Městské hájenky

8.2.1 Zajistit odpovídající 
prostory a jejich kapacitu 
pro předškolní, školní i 
zájmové vzdělávání

projekt OPŽP, OR ano
projekt podán říjen 2015 
do  OP Z (Po škole do 
Českobrodského lesa)

nesplněno a 
nebude 
realizováno

neposkytnuta dotace
Po škole do 
českobrodského 
lesa

2016-2017

78 KO8 Vzdělávání  

8.5 Spolupráce a 
koordinace subjektů 
ve formálním i 
neformálním 
vzdělávání

8.5.5 Zabezpečit pracovní 
setkávání vedení škol a 
školských zařízení a zástupců 
Města k řešení otázek 
vzdělávání ve městě a okolí

Realizace lokální strategie 
školství 

8.3.1 Koncepčně řešit 
předškolní vzdělávání s 
přihlédnutím k žákům se 
specifickými poruchami 
učení (SPU)
8.5.3 Realizovat společné 
projekty v oblasti 
vzdělávání

projekt OT FO ano
pokračuje do 
dalšího období

realizovány projekty Radosti I, 
Radosti II (resp. MAP I v období 
4.1.2016 - 31.8.2017)
připravuje se projekt Radosti III 
(resp. MAP II - 2018-2021) + 
partnerství MAS Pošembeří
podána žádost do výzvy 32 (školní 
rok 2018/2019) - MAS Pošembeří a 
partnerství města 

Sdílené radosti a 
strasti škol ze 
správního obvodu 
ORP Český Brod ( 
II.)

2016-2017
provoz 2016 
a 2017

79 KO8 Vzdělávání  
8.6 Mezinárodní 
výměny studentů

8.6.1 Podporovat mezinárodní 
výměnu škol a projekty Mezinárodní výměna škol

jiná 
aktivita MS OT, IC ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt
provoz 2016 
a 2017 (fond 
FSKVČ)

80
KO9 Řízení rozvoje, 
správa města a 
spolupráce 

9.2 Informovanost a 
propagace

9.2.1 Zkvalitnit stávající formy 
informování veřejnosti, zvláště 
Českobrodský zpravodaj, hledat 
nové cesty a prostředky a 
zajistit efektivnost informování 
veřejnosti

Českobrodský zpravodaj, 
webové stránky města, 
Facebook

viz aktivita 9.3.6 Zajistit 
zpětnou vazbu od občanů 
a klíčových partnerů

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
realizace výzvy č. 28 (elektronická 
úřední deska)

Komunikační 
strategie

není projekt
provoz (orj 
65)

81
KO9 Řízení rozvoje, 
správa města a 
spolupráce 

9.3 Spolupráce 
vnitřní a vnější

9.3.1 Rozvíjet komunikace dle 
témat rozvoje města

Dotazníkové šetření - 
AGORA

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita (šetření 
realizováno v r. 2016, další šetření 
plánováno na rok 2018)

Komunikační 
strategie

není projekt orj 50

82
KO9 Řízení rozvoje, 
správa města a 
spolupráce 

9.3 Spolupráce 
vnitřní a vnější

9.3.3 Lépe využívat a rozšiřovat 
kontakty se zahraničními 
partnery

Husitská města, 
mezinárodní spolupráce 
města s partnerskými 
městy, zahraniční delegace

viz aktivita 7.6.1 
Podporovat mezinárodní 
výměny, spolupráci s 
partnerskými městy, 
aktivity husitských měst

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita Husova pouť není projekt provoz
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83
KO9 Řízení rozvoje, 
správa města a 
spolupráce 

9.3 Spolupráce 
vnitřní a vnější

9.3.6 Zajistit zpětnou vazbu od 
občanů a klíčových partnerů

Diskusní fórum, Fórum 
města, ankety, agenda 
MA21, Českobrodský 
zpravodaj

viz aktivita 9.2.1 Zkvalitnit 
stávající formy 
informování veřejnosti, 
zvláště Českobrodský 
zpravodaj, hledat nové 
cesty a prostředky a 
zajistit efektivnost 
informování veřejnosti
9.4.1 Vytvořit podmínky a 
zajistit naplňování cílů 
Strategického plánu (SP)

jiná 
aktivita OT ano

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita
agenda MA21: Učíme se 
udržitelnému rozvoji - realizace v r. 
2016, předfinancováno v plné výši, 
úhrada v r. 2017; celkové náklady - 
3.777 tis. Kč., z vlastních zdrojů 
105,6 tis. Kč
pro r. 2017 v rozpočtu na agendu 
MA21 - 50 tis. Kč

projekt "Učíme se 
udržitelnému 
rozvoji"
Komunikační 
strategie

2016-2017

provoz 2016 
(dotace 
obdržena 
2017)

84
KO10 Rekreace, 
sport a aktivity 
volného času 

10.1 Materiálně-
technické zajištění 
kulturních, 
sportovních a 
volnočasových 
aktivit

10.1.1 Provést audit (vč. 
vlastnických vztahů) a výhled 
stavu kulturních, sportovních 
a dalších zařízení volného času 
(VČ) vč. přírodních vodních 
a dalších ploch

Pasportizace zařízení a 
ploch města a NNO

viz aktivita 1.1.5 
(Pasportizace mobiliářů a 
průběžná aktualizace)

jiná 
aktivita OT ne

spolupráce se školami a 
NNO

pokračuje do 
dalšího období

pasport dětských hřišť, klubových 
sportovišť, relaxačních ploch

není relevantní 
(jiná aktivita)

není 
relevantní

orj 50

85
KO10 Rekreace, 
sport a aktivity 
volného času 

10.1 Materiálně-
technické zajištění 
kulturních, 
sportovních a 
volnočasových 
aktivit

10.1.2 Rekonstruovat a 
udržovat sportovní, kulturní a 
další zařízení vč. vybavení dle 
doporučení auditu 

Kolostavy ve městě

7.3.1 Zajistit a vybudovat 
mobiliář pro CR (mapy, 
stojany na kola, 
přístřešky apod.)

projekt OR ano středočeské fondy splněno Po městě na kole 2016-2017
investice 
2016

86
KO10 Rekreace, 
sport a aktivity 
volného času 

10.2 Činnost institucí 
a organizací kultury, 
sportu a volného 
času

10.2.1 Vytvořit podmínky pro 
profesionalizaci personálního 
obsazení organizací a institucí 
kultury, sportu, rekreace a VČ

Programy podpory sportu, 
kultury a VČ (Program č. 1)

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt
provoz 2016 
a 2017 (fond 
FSKVČ)

87
KO10 Rekreace, 
sport a aktivity 
volného času 

10.2 Činnost institucí 
a organizací kultury, 
sportu a volného 
času

10.2.4 Realizovat městské 
slavnosti, festivaly, přehlídky, 
klání, sportovní soutěže a 
kulturní a další celoměstské 
akce pro občany i pro 
návštěvníky města a okolí

Programy podpory sportu, 
kultury a VČ (Program č. 2)

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt
provoz 2016 
a 2017 (fond 
FSKVČ)

88
KO10 Rekreace, 
sport a aktivity 
volného času 

10.3 Financování 
kulturních, 
sportovních a 
volnočasových 
aktivit a investičních 
akcí

10.3.1 Naplňovat Programy pro 
podporu kultury, sportu a 
volnočasových aktivit a 
investičních akcí včetně jasně 
definovaných kritérií, priorit a 
finančních alokací

Programy podpory sportu, 
kultury a VČ

jiná 
aktivita OT ne

pokračuje do 
dalšího období

průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt

provoz 2016 
a 2017 + 
investice 
2016 (fond 
FSKVČ)
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Projekt/aktivita dle KO
nesplněno a nebude 

realizováno
nesplněno a přesunuto 

do dalšího období
pokračuje do 

dalšího období
splněno Celkový součet

KO1 Vzhled města, životní prostředí, zeleň
jiná aktivita
Generel bezbariérových tras 1 1
Koncepce vzhledu města 1 1

Pasportizace mobiliářů a průběžná aktualizace 1 1

Vizuální manuál městského mobiliáře 1 1
Výběrové řízení na městského architekta 1 1
jiná aktivita Celkem 2 1 2 5
projekt
Optokabely, veřejné osvětlení - Wolkerova, 
Liblice

1 1

Realizace projektu Bedřiška 1 1
Regulační plán MPZ 1 1
Třídění odpadů 1 1
Veřejné osvětlení - Štolmíř, park mezi ul. 
Školská, Tuchorazská

1 1

Úpravy budovy MěÚ čp. 56 - rekonstrukce 
prostorů

1 1

Úpravy budovy MěÚ čp. 1 - rekonstrukce 
prostorů

1 1

Zahrada v areálu nemocnice 1 1
Aktualizace revitalizace náměstí A. z Pardubic 1 1
Útulna V Lukách 1 1
Úpravy budovy MěÚ čp. 1 - výměna oken 1 1
Úpravy budovy MěÚ čp. 70 - výměna oken, 
oprava fasády

1 1

Realizace Generelu kanalizace - výměna 
kanalizace

1 1

Realizace Generelu vodovodu - doplnění 
vodovodní sítě

1 1

Rekonstrukce vodovodní sítě v ul. Žižkova 1 1
Přivaděč Dolánky, Zahrady 1 1
Vodojem Štolmíř 1 1
Nové vodní zdroje 1 1
Zpracování digitálního povodňového plánu, 
vybudování varovného a výstražného systému 
ochrany před povodněmi   

1 1

Podzemní kontejnery 1 1
Úpravy budovy MěÚ čp. 56 - výměna oken 1 1
Regenerace městského hřbitova (Český Brod + 
Štolmíř)

1 1

Zateplení pavilonu E, F areálu nemocnice (čp. 
1311)

1 1

projekt Celkem 22 1 23
KO1 Vzhled města, životní prostředí, zeleň 
Celkem

2 23 3 28

KO2 Podnikání, zaměstnanost, služby 
jiná aktivita
Dílčí akce města a NNO 1 1
Městské trhy 1 1
Plán kontrol (provozovatelé a prodejci) 1 1
Plnění komunikační strategie 1 1
jiná aktivita Celkem 3 1 4
KO2 Podnikání, zaměstnanost, služby  
Celkem

3 1 4

KO3 Doprava 
projekt
Chodník na Vyhlídce 1 1
Přechody - Tuchorazská 2x, Žitomířská 2x, 
Štolmíř 1x, Liblice 3x

1 1

Úprava křižovatky u ZZN 1 1
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Projekt/aktivita dle KO
nesplněno a nebude 

realizováno
nesplněno a přesunuto 

do dalšího období
pokračuje do 

dalšího období
splněno Celkový součet

Vybudování parkoviště B+R na nádraží 1 1
Realizace Generelu zklidnění dopravy - 
parkoviště u hřbitova

1 1

Chodník a veřejné osvětlení v ulici Klučovská 
(úprava úseku k podjezdu)

1 1

Ulice Průmyslová 1 1
Rekonstrukce ulice Žižkova a část ulice 
Komenského (chodník, VO, zeleň)

1 1

Chodníky Tuchorazská 1 1
Stezka do Štolmíře                       1 1
Stezka do Pekárny 1 1
Chodník a cyklostezka Klučovská 1 1
Stezka J. Brodského 1 1
Dopravní opatření ve vybraných lokalitách 1 1
Realizace Generelu bezbariérových tras - ulice 
Masarykova a Komenského

1 1

projekt Celkem 3 9 3 15
KO3 Doprava  Celkem 3 9 3 15
KO4 Bydlení 
jiná aktivita
Dokončení privatizace bytového fondu 1 1

Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat 1 1

Aktualizace generelu vodohospodářského 
majetku 1 1

jiná aktivita Celkem 1 2 3
KO4 Bydlení  Celkem 1 2 3
KO5 Zdravotnictví a sociální služby 
jiná aktivita
Vytvoření služby denního stacionáře při 
domově pro seniory ANNA Český Brod 

1 1

jiná aktivita Celkem 1 1
projekt
Výstavba domu s pečovatelskou službou 1 1
Zajištění bydlení pro osoby v krizi 1 1
Budova čp. 282 - oprava vstupního prostoru 1 1
Budova čp. 297 - rekonstrukce 3. a 4. NP, 
rekonstrukce výtahu

1 1

Rekonstrukce budovy čp. 620 1 1
Oprava střechy v domově ANNA Český Brod 1 1
projekt Celkem 3 3 6
KO5 Zdravotnictví a sociální služby  
Celkem

3 3 1 7

KO6 Bezpečnost 
jiná aktivita
Dobrovolní hasiči 1 1
Realizace terénních programů Prostor plus 
o.p.s. 

1 1

Realizace Koncepce MP - navýšení počtu 
strážníků

1 1

Realizace preventivních programů pro děti a 
mládež

1 1

jiná aktivita Celkem 4 4
projekt
Realizace Koncepce MP - nákup radaru 1 1
projekt Celkem 1 1
údržba
Realizace Koncepce MP - kamerový systém, 
přechod technologie

1 1

údržba Celkem 1 1
KO6 Bezpečnost  Celkem 5 1 6
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Projekt/aktivita dle KO
nesplněno a nebude 

realizováno
nesplněno a přesunuto 

do dalšího období
pokračuje do 

dalšího období
splněno Celkový součet

KO7 Cestovní ruch a památky  
jiná aktivita
Anketní dotazník - dotace MK na regeneraci 
MPZ

1 1

Dotace města na fasády MPZ 1 1
Husitská města, mezinárodní spolupráce města 
s partnerskými městy

1 1

jiná aktivita Celkem 3 3
projekt
Interaktivní mapa pro turisty 1 1
Středověké městské opevnění, Kouřimské 
předměstí

1 1

projekt Celkem 1 1 2
KO7 Cestovní ruch a památky   Celkem 1 4 5
KO8 Vzdělávání  
jiná aktivita
Mezinárodní výměna škol 1 1
jiná aktivita Celkem 1 1
projekt
Odpolední školní kluby v objektu Městské 
hájenky

1 1

Realizace lokální strategie školství 1 1
Rekonstrukce budovy čp. 1100 - nové prostory 
ZŠ Žitomířská

1 1

Rekonstrukce sociálního zařízení jídelny  čp. 
1307 

1 1

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Sokolská 1 1

Výstavba plotu u MŠ Liblice 1 1
MŠ Kollárova 1 1
Odborné učebny ZŠ Tyršova (čp. 68) 1 1
Výdejna v nemocnici (pro novou školu ZŠ 
Žitomířská)

1 1

Rekonstrukce kuchyně (čp. 1099) v areálu 
nemocnice

1 1

projekt Celkem 1 4 5 10
KO8 Vzdělávání   Celkem 1 5 5 11

KO9 Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 

jiná aktivita
Dotazníkové šetření - AGORA 1 1

Husitská města, mezinárodní spolupráce města 
s partnerskými městy, zahraniční delegace

1 1

Diskusní fórum, Fórum města, ankety, agenda 
MA21, Českobrodský zpravodaj

1 1

Českobrodský zpravodaj, webové stránky 
města, Facebook

1 1

jiná aktivita Celkem 4 4
KO9 Řízení rozvoje, správa města a 
spolupráce  Celkem

4 4

KO10 Rekreace, sport a aktivity volného času 

jiná aktivita
Pasportizace zařízení a ploch města a NNO 1 1
Programy podpory sportu, kultury a VČ 1 1
Programy podpory sportu, kultury a VČ 
(Program č. 1)

1 1

Programy podpory sportu, kultury a VČ 
(Program č. 2)

1 1

jiná aktivita Celkem 4 4
projekt
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Projekt/aktivita dle KO
nesplněno a nebude 

realizováno
nesplněno a přesunuto 

do dalšího období
pokračuje do 

dalšího období
splněno Celkový součet

Kolostavy ve městě 1 1
projekt Celkem 1 1
KO10 Rekreace, sport a aktivity volného 
času  Celkem

4 1 5

Celkový součet 1 10 62 15 88
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Celkové 
náklady

Dotace
Rozpočet 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Aktivní odpočinek v lese
vybudování nového posezení pro turisty v lese, výstavba 
nové lávky přes Šemberu, vybudování stezky pro 
"Singltrek"

Realizace

Administrativní 
uzavření (vč. 
zařazení do 
majetku, 
pojištění, katastr)

SZIF Ministerstva 270 975 270 975 0 31.12.2017

Celková oprava oplocení MŠ Liblice v 
Českém Brodě

oprava podezdívky oplocení, oprava a výměna 
plotových sloupků, oprava stávajících plotových dílů, 
doplnění scházejících plotových dílů, celková oprava 
vrat a nátěr celého oplocení

Ukončen Uzavřený projekt
Rozpočet 
města 110 000 0 110 000 18.8.2016

realizace projektu: 
27. 7. 2016 - 18. 8. 
2016

Celková oprava sociálního zařízení v MŠ 
Sokolská, Český Brod

stavební práce potřebné pro celkovou opravu sociálních 
zařízení pavilónu A a C Mateřské školy Sokolská, Český 
Brod

Ukončen Záruční doba
Rozpočet 
města 1 170 000 0 1 170 000 5.8.2016

realizace projektu: 
29. 6. 2016 - 5. 8. 
2016
2. etapa - 2017

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "E", ulice Palackého - propojení 
vodovodů

Propojení stávajících vodovodních řadů A 39-1 a C1 na 
veřejném pozemku Realizace

Administrativní 
uzavření (vč. 
zařazení do 
majetku, 
pojištění, katastr)

Vodohospo
dářský fond 600 000 0 600 000 2017

Efekt pro Český Brod 2016 výměna veřejného osvětlení ve městě - 216 svítidel Ukončen Udržitelnost
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu

Ministerstva
,Rozpočet 
města

1 788 489 873 196 915 293 25.10.2016

realizace projektu: 8. 
9. 2016 - 25. 10. 
2016
udržitelnost 5 let

Fitness prvky a workoutové sestavy ve 
měste Český Brod

vybudování nového venkovního fitness Ukončen Záruční doba
Středočeský 
kraj 370 000 351 500 18 500 31.7.2017

Chodník v ulici Tuchorazská Rekonstrukce VO a chodníku v ulici Tuchorazská Ukončen Udržitelnost SFDI
Ministerstva
,Rozpočet 
města

2 104 726 1 393 000 711 726 31.12.2016
realizace projektu: 
2007 - 2016
udržitelnost 10 let

Královský Brod 580 let společné připomenutí a oslava významného 
historického jubilea Ukončen Udržitelnost

Středočeský 
kraj

Ostatní 
hospodářsk
á 
činnost,Stře
dočeský kraj

882 193 200 000 682 193 14.5.2017

Město Český Brod - rozšíření 
městského kamerového systému CCTV 
2015

rozšíření městského kamerového systému o dva nové 
body - ulice Jana Kouly, ulice Žižkova Ukončen Uzavřený projekt

Ministerstvo 
vnitra ČR

Ministerstva 276 117 248 505 27 612 31.1.2016

Městské opevnění (2016)

očištění koruny zdiva, zpevnění kamene, přeosazení a 
přezdívání uvolněných kamenů, zamezení pronikání 
srážkové vody do koruny zdiva, tmelení původních 
kamenů, spárování vápennou maltou

Ukončen Uzavřený projekt
Ministerstvo 
kultury

Ministerstva 326 700 135 000 191 700 30.9.2016
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Celkové 
náklady

Dotace
Rozpočet 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Městské opevnění (2017) oprava spodní části hradeb pod již hotovou korunou Ukončen Uzavřený projekt
Ministerstvo 
kultury

Ministerstva
,Rozpočet 
města

2 726 499 1 126 000 1 600 499 27.9.2017

Nová technika pro městské lesy zakoupeni nové lesní techniky: svahový mulčovač 
zatraktor; štípačka na dřevo; kotoučová zkracovací pila Ukončen Udržitelnost SZIF Ministerstva 738 245 433 185 305 060 31.12.2016

Ministerstva, Lesní 
hospodářství

Nový chodník v ul. Na Vyhlídce zhotovení nového povrchu chodníku z betonové dlažby 
včetně podkladní kontrukce Ukončen Záruční doba

Rozpočet 
města 412 000 0 412 000 30.6.2017

Oprava střechy a průčelí domu čp. 12 v 
Českém Brodě

oprava průčelí domu Realizace

Administrativní 
uzavření (vč. 
zařazení do 
majetku, 
pojištění, katastr)

MK
Bytové 
hospodářstv
í

623 275 311 000 312 275 2017

Po městě na kole umístění 3 kolostavů u gymnázia v Českém Brodě Ukončen Uzavřený projekt
Středočeský 
kraj

Rozpočet 
města,Střed
očeský kraj

84 189 79 325 4 864 1.9.2016
realizace projektu: 
17. 8. 2016 - 1. 9. 
2016

Po škole do českobrodského lesa dětský klub a příměstské tábory na nově vybudované 
terénní základně v městském lese Ukončen Uzavřený projekt 0 0 0

nerealizováno - 
neposkytnuta 
dotace

Podpora procesů plánování rozvoje 
sociálních služeb

komunitní plánování Ukončen Uzavřený projekt
Středočeský 
kraj

Rozpočet 
města,Střed
očeský kraj

50 000 47 500 2 500 28.2.2017

Podzemní kontejnery na náměstí

Projekt řeší vybudování šesti velkoobjemových 
podzemních kontejnerů, které se budou nacházet v 
historickém centru města Český Brod. Tři  podzemní 
velkoobjemové kontejnery se nachází na náměstí 
Arnošta z Pardubic a zbylé tři kontejnery se nachází na 
náměstí Husově. Hnízda, která se nachází v současné 
době nachází v centru města esteticky nezapadají do 
historické části města Český Brod a budou nahrazena. 
Zároveň dojde k nákupu štěpkovače a čtyř 
velkoobjemových kontejnerů.

Realizace Fyzická realizace

Operační 
program 
Životní 
prostředí

Operační 
program,Ro
zpočet 
města

3 422 068 2 738 783 683 285 31.12.2017

Propadlá kanalizační šachta u vjezdu do 
areálu 1. SčV

oprava revizní šachty na dešťové kanalizaci v Liblicích 
před č. p. 203 Ukončen Uzavřený projekt

Rozpočet 
města 34 547 0 34 547 12.12.2016

kanalizace není v 
majetku města, ale 
pozemek ano

Přípojka NN pro budovu č. p. 1311, 
Český Brod

zhotovení přípojky NN pro budovu č. p. 1311 včetně 
elektroměrového pilíře, připojení na síť NN a přepojení 
pavilónů E a F

Ukončen Uzavřený projekt
Fond 
nemocnice 
Český Brod

150 000 0 150 000 5.10.2016
realizace projektu: 
11. 4. 2016 - 5. 10. 
2016
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Celkové 
náklady

Dotace
Rozpočet 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Rekonstrukce č.p. 1100 na objekt 
základní školy

kompletní rekonstrukce budvy č. p. 1100 v areálu 
nemocnice pro základní školu - 1. stupeň ZŠ, včetně 
hřiště, stavebních úprav Bezručovy ulice, opravy 
ohradní zdi, vybavení školy a oprav komunikací a 
zpevněných ploch

Realizace

Administrativní 
uzavření (vč. 
zařazení do 
majetku, 
pojištění, katastr)

Ministerstvo 
financí České 
republiky

Fond 
nemocnice 
Český 
Brod,Minist
erstva,Rozp
očet města

41 751 358 25 631 000 16 120 358 31.8.2017
realizace projektu: 
2015 - 2017

Rekonstrukce části objektu bývalé 
nemocniční prádelny na školní jídelnu 
pro rekonstruovanou základní školu

zřízení školní jídelny pro ZŠ Žitomířská (rekonstruovaná 
ZŠ) s kapacitou 400 vydávaných obědů Realizace

Administrativní 
uzavření (vč. 
zařazení do 
majetku, 
pojištění, katastr)

Ministerstvo 
financí České 
republiky

Ministerstva
,Rozpočet 
města

11 048 651 6 622 000 4 426 651 31.8.2017
realizace projektu: 
2015 - 2017

Sdílené radosti a strasti škol ze 
správního obvodu ORP Český Brod (II.)

formy spolupráce všech subjektů předškolního a 
základního vzdělávání, vytvoření Místního akčního 
plánu rozvoje přeškolního a základního vzdělávání, 
práce s MAP

Ukončen Uzavřený projekt
MŠMT - OP 
VVV

Operační 
program 5 999 575 5 699 597 299 979 31.8.2017

Operační program, 
Rozpočet města, 
Rozpočet obcí, MAS 
Pošembeří

Stavební úpravy v čp. 56 odbor dopravy rekonstrukce interiéru přízemí budovy Ukončen Záruční doba
Rozpočet 
města 2 700 000 0 2 700 000 30.4.2017

Světelná křižovatka u ZZN Ukončen Uzavřený projekt 0 0 0 nerealizováno

Školní jídelna, rekonstrukce soc. 
zařízení a ÚT, Český Brod

stavební úpravy sociálních zařízení a ústředního topení 
v objektu školní jídelny B. Smetany, Český Brod Ukončen Záruční doba

Rozpočet 
města 1 782 096 0 1 782 096 31.8.2016

realizace projektu: 
29. 6. 2016 - 31. 8. 
2016

Učíme se udržitelnému rozvoji podpora udržitelného rozvoje - MA21 Ukončen Uzavřený projekt
MŽP - SFŽP 
ČR

Ministerstva 454 031 363 225 90 806 31.12.2016

Úsekové měření v obci Rostoklaty Ukončen Záruční doba
Rozpočet 
města 1 200 000 0 1 200 000 30.11.2016 Rozpočet města

Vegetační úpravy náměstí Arnošta z 
Pardubic

Ukončen Uzavřený projekt 0 0 0

Vodovod Na Kutilce propojení vodovodu z ulice Tuchorazská do ulice 
Sokolská Ukončen Uzavřený projekt

Vodohospo
dářský fond 502 424 0 502 424 realizace projektu: 

2015 - 2016

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici 
Na Vyhlídce

výměna vodovodu a kanalizace Ukončen Záruční doba
Vodohospo
dářský fond 2 900 000 0 2 900 000 31.5.2017

Záchrana kapličky sv. Gotharda oprava a restaurování kapličky sv. Gotharda u Šembery Realizace

Administrativní 
uzavření (vč. 
zařazení do 
majetku, 
pojištění, katastr)

Středočeský 
kraj

Rozpočet 
města,Střed
očeský kraj

446 402 267 800 178 602 31.12.2017
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Celkové 
náklady

Dotace
Rozpočet 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Zateplení budovy č. p. 56, Český Brod stavební úpravy objektu formou energeticky úsporných 
opatření Ukončen Uzavřený projekt 0 0 0

nerealizováno - 
neposkytnuta 
dotace
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