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Číslo 
aktivity 

v AP
Klíčová oblast Podoblast Specifický cíl Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity Druh aktivity Odpovědný Spolupráce

Možnost 
získání 
dotace

Poznámka

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

1.1.7 Realizovat návrhy 
na rekonstrukci a nová 
veřejná prostranství

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OŽPZ OR; OT ne
ČB - proběhlo veřejné projednání
PD r. 2019

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)

přesunuto z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ne
Koncepce vzhledu 
města

není projekt orj 50

3
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)

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ne

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

Pasport stromů 
2017

není projekt orj 50

4
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OŽPZ OR ne

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

součást jiných 
projektů

součást jiných 
projektů

fond NEM

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

Park Bedřiška
pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OŽPZ OR ano

úprava zeleně; výměna plotu 
(souvislost s rekonstrukcí ul. 
Žižkova)
připravena PD

Bedřiška - park u 
pavilonu G 
nemocnice

2018-2019 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

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OŽPZ ano

cesta směrem na Štolmíř za 
cvičištěm psů
2017 obnova mokřadu a úprava 
vyvýšeniny
plánovány další úpravy s cílem 
vytvoření místa aktivního odpočinku 
a environmentálního vzdělávání

Útulna 2018-2019 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

Úpravy budovy MěÚ čp. 56 
- rekonstrukce prostorů 
(1.NP)

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne

rekonstrukce prostor dopravy 
realizována (2017), vč. rezervačního 
systému
2018 - 2. etapa (MP, podatelna)

Stavební úpravy 
vstupních prostor 
budovy č. p. 56  
MP a podatelna

2018-2019
investice 
2018

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

Úpravy budovy MěÚ čp. 1 - 
rekonstrukce prostorů

9.3.4 Podporovat vstřícný 
přístup pracovníků VS ke 
klientům

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne

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

vybudování výtahu

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

2018-2019
investice / 
BH

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. 1 - 
výměna oken

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano dokončena PD
Výměna oken v čp. 
1

2018-2019 investice
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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. 70 
- výměna oken, oprava 
fasády

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne zpracovává se PD na výměnu oken

Oprava fasády 
budovy č. p. 70 
včetně výměny 
oken

2018-2019
investice 
2018

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. 56 
- rekonstrukce prostorů 
(2.NP)

nová projekt OR ne
zpracování PD na rekonstrukci 2. 
NP; r. 2019

není konkrétní 
projekt

není projekt investice

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 
- obřadní síň

nová projekt OR ne řešení v návaznosti na budovu čp. 1
Rekonstrukce 
obřadní síně v č. p. 
70

2018-2019 investice

13
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Rekonstrukce městského 
parku a okolí

nová projekt OŽPZ
zpracování PD (Hálova zahrada, 
Pivovarský rybník)

Nejen park 2018-2019 investice

14
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Revitalizace zeleně na 
sídlišti

nová projekt OŽPZ OR ne postupná realizace
není konkrétní 
projekt

není projekt investice

15
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Revitalizace návsi ve 
Štolmíři

nová projekt OŽPZ OR zpracování studie a PD
není konkrétní 
projekt

není projekt investice

16
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.1 Veřejná 
prostranství a 
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na 
rekonstrukci a nová veřejná 
prostranství

Areál ZZN nová projekt OR etapizace využití areálu
není konkrétní 
projekt

není projekt
investice 
2018

17
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)

přesunuto z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT OR ne
návaznost na vytvoření koncepce 
vzhledu města

Koncepce vzhledu 
města

není projekt orj 50

18
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
pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR OSÚP ano
výzva IROP
dotace přiznána, zpracovává se
termín odevzdání PD 31.8.2019

Regulační plán 
MPZ Český Brod

2018-2019 investice

19
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

Územní studie města 
Český Brod

nová projekt OR OSÚP ano
návaznost na ÚP
dotace IROP

Územní studie 
města Český Brod

2018-2019 investice

20
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
průběžná aktivita; výměna 
kanalizace dle potřebnosti
výzva OPŽP

Výměna vodovodu 
a kanalizace v ulici 
Pod Velkým 
vrchem

2018-2019 fond VHF

21
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
průběžná aktivita; doplnění 
vodovodní sítě dle potřebnosti
výzva OPŽP

několik 
projektových 
záměrů dle lokalit

2018-2019 fond VHF

22
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.3 Inženýrské sítě
1.3.6 Zajistit zdroje vody a 
akumulaci zásob (vodojemy)

Nové vodní zdroje - 
přivaděč Dolánky, Zahrady

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
zpracování PD
výzva OPŽP

Nové vodní zdroje 
NV1a NV2, 
přivaděč do města

2018-2019 fond VHF
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23
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
zpracování PD
výzva OPŽP

Vodojem Vrabčice 2018-2019 fond VHF

24
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, 
optokabely

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR OT (IT) ano

výměna osvětlení realizována 
průběžně (ul. Český Brod, Liblice, 
Štolmíř)
výměnu optokabelů realizuje IT

Efekt pro Český 
Brod 2017

2018-2019

investice 
2018 
(spoluúčast; 
dotace 
obdržena v 
plné výši v r. 
2017)

25
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.4 Napojení na 
krajinu a 
prostupnost krajiny

1.4.2 Obnovit a udržovat zeleň 
podél komunikací a cest, 
vodních toků a ploch, mezí a 
další

Technika pro městské lesy nová projekt OŽPZ ano dotace MZe; r. 2019

Nákup traktoru na 
údržbové a těžební 
činnosti na lesním 
majetku

2018-2019 OHČ

26
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.4 Napojení na 
krajinu a 
prostupnost krajiny

1.4.2 Obnovit a udržovat zeleň 
podél komunikací a cest, 
vodních toků a ploch, mezí a 
další

Krajinný plán nová projekt OŽPZ ano 100% dotace MŽP, MMR
není konkrétní 
projekt

není projekt

27
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.4 Napojení na 
krajinu a 
prostupnost krajiny

1.4.3 Revitalizovat vodní toky a 
plochy

Odbahnění a revitalizace 
návesního rybníku Štolmíř

nová projekt OR ano dotace Středočeský kraj a MZe

1/ Odbahnění a 
revitalizace 
návesního rybníku 
Štolmíř
2/ Revitalizace 
rybníka v obci 
Štolmíř

2018-2019

OHČ / 
investice 
2018 
(spoluúčast; 
převod 
dotace do 
OHČ)

28
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.4 Napojení na 
krajinu a 
prostupnost krajiny

1.4.3 Revitalizovat vodní toky a 
plochy

Odbahnění Pivovarského 
rybníku

nová projekt OŽPZ ano dotace MŽP, Středočeský kraj
není konkrétní 
projekt

není projekt investice

29
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OŽPZ ano
plán pro ORP Český Brod a 13 obcí
6/2017 vybrán zhotovitel prací, 
plánované dokončení 2018 

Protipovodňové 
opatření města a 
ORP Český Brod

2018-2019

investice 
2018 (vč. 
poskytnuté 
dotace)

30
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
pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt TS OR ano

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

31
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.5 Odpadové 
hospodářství

1.5.3 Zajistit kultivaci a údržbu 
svozových míst Podzemní kontejnery

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt TS OR ano

2017 realizovány kontejnery na 
náměstí
v dalším období budou realizovány 
kontejnery v ul. Palackého

Podzemní 
kontejnery u 
věžáku ul. 
Palackého

2018-2019

investice 
2018 
(kompl.úpra
vy ul. 
Palackého)

32
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.6 Zdravé životní 
prostředí

1.6.2 Redukovat rizikové 
faktory, které ohrožují ŽP a 
zdraví obyvatel ve městě a okolí 
(hluk, prašnost, emise ad.)

Studie odtokových poměrů nová projekt OŽPZ ano OPŽP

Studie odtokových 
poměrů včetně 
návrhů možných 
protipovodňových 
opatření na území 
ORP Český Brod

2018-2019 investice
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33
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 

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano dokončena PD
Zateplení budovy 
č. p. 56, Český 
Brod

2016-2017 investice

34
KO1 Vzhled města, 
životní prostředí, 
zeleň

1.6 Zdravé životní 
prostředí

1.6.4 Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano

realizována výměna oken
plán na další období - výměna 
střechy (jen v případě získání 
dotace)
výzva OPŽP

není konkrétní 
projekt

není projekt fond NEM

35
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

Aktualizace komunikační 
strategie 

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ne
plnění strategie průběžně (inzerce a 
PR články v ČBZ)

Komunikační 
strategie

není projekt orj 65

36
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
pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita FO TS ne průběžná aktivita

Podpora zahájení 
pravidelného 
pořádání 
farmářských trhů

není projekt provoz

37
KO2 Podnikání, 
zaměstnanost, 
služby 

2.3 Spolupráce a 
informace

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita VED ne průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt

38 KO3 Doprava 
Generel dopravy - 
aktualizace a postupné 
naplňování cílů

nová jiná aktivita ODŽÚ
Generel dopravy v 
Českém Brodě

není projekt orj 60

39 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 
dopravy - parkoviště

přesunuto z 
předchozího 
AP

projekt OR ano

zpracování PD
rozšíření stávajícího parkoviště u 
hřbitova
parkoviště na sídlišti
dle dotačních podmínek

není konkrétní 
projekt
Generel dopravy

není projekt investice

40 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

3.1.6 Vybudovat obchvat města 
napojením na silnici I/12 
pomocí mimoúrovňových 
křižovatek

Obchvat města nová projekt ODŽÚ kraj ano
příprava a spolupráce na PD se 
Středočeským krajem

není konkrétní 
projekt
Generel dopravy

není projekt investice

41 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt ODŽÚ ano
Škvárovna, Bezručova, 
Jungmannova, Vítězná
připravena studie

není konkrétní 
projekt
Generel dopravy

není projekt investice

42 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 a 
jejího blízkého okolí

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ODŽÚ ano

PD na svět. křižovatku předána, 
rozhodnuto RM o nerealizaci 
zadána analýza řešení formou 
semaforů v blízkém okolí
Zborovská - Koulova
dle dotačních podmínek

Kruhový objezd u 
ZZN - I. Etapa

2018-2019 investice

43 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne

zpracována studie
příprava vypořádání majetkových 
vztahů
příp. ověřit možnosti dotace

Studie ulice 
Průmyslová a 
stezky do Štolmíře

2018-2019 investice
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44 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

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

Rekonstrukce ulice Žižkova

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR OŽPZ/kraj ne

zpracování PD
příp. ověřit možnosti dotace

rekonstrukce vodovodní sítě 
(investice kraje), chodník, VO, zeleň

1/ Rekonstrukce 
komunikace 
Žižkova
2/ Doplnění 
vodovodní sítě 
Český Brod - Část 
"G", ulice 
Bezručova, Žižkova 
- propojení 
vodovodů

2018-2019
investice/ 
fond VHF

45 KO3 Doprava 
3.1 Silniční 
motorová doprava

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

Rekonstrukce komunikací nová projekt OR ne

v návaznosti na požadavky generelu 
dopravy a dle aktuálního stavu 
komunikací
r. 2018: ulice Palackého, Na Bělidle 
aj.

1/ Oprava části 
ulice Palackého - 
za věžákem
2/ Výstavba 
komunikace Na 
Bělidle

2018-2019
investice 
2018 

46 KO3 Doprava 
3.3 Nemotorová 
doprava

3.3.3 Vybudovat bezbariérové 
chodníky a přechody pro 
chodce

Realizace Generelu 
bezbariérových tras - 
chodníky a přechody

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano

dotace IROP; hotová PD
dle aktuálního stavu a potřebnosti
nasvětlení přechodů (Žitomířská, 
Jungmannova…)
2018 - dokončení rekonstrukce 
chodníku Pod Velkým vrchem; 
chodníky Masarykova, Tyršova, 
Zborovská, Liblice

Bezpečně po 
městě

2018-2019
investice 
2018

47 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                       
pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne
zpracování studie
dle dotačních podmínek/ IROP, SFDI

Vybudování 
chodníku do 
Štolmíře

2018-2019 investice

48 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
přesunuto z 
předchozího 
AP

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

není konkrétní 
projekt

není projekt investice

49 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

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

Stavební úpravy 
ulice Klučovská 2. 
etapa

2018-2019 investice

50 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
přesunuto z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
zpracování PD
dle dotačních podmínek/ IROP, SFDI
dílčí úpravy prováděny průběžně

není konkrétní 
projekt

není projekt investice

51 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano podána žádost o dotaci/IROP
Parkoviště B+R u 
nádraží v Českém 
Brodě II.

2018-2019 investice
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52 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

přesunuto z 
předchozího 
AP

jiná aktivita Nekolný, OR ne
Koncepce podpory 
a rozvoje bydlení 

není projekt

53 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 

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OR ne
Koncepce podpory 
a rozvoje bydlení 

není projekt

54 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 
vodovodu a kanalizace

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OR 1. SČV ne Generel V+K není projekt fond VHF

55
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.1 Zdravotnictví
5.1.1 Zajistit bezbariérovost 
zdravotnických zařízení

Budova čp. 282 - oprava 
vstupního prostoru 

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne vysoutěženo, probíhá stavba

Stavební úpravy 
komunikačních 
prostor budovy č. 
p. 282

2018-2019

fond NEM 
2018 / 
investice 
2018 - 
převod do 
fondu NEM

56
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

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

2018-2019 fond NEM

57
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

přesunuto z 
předchozího 
AP

projekt OR ano

zpracování PD
žlutá poliklinika + krček    
rozestavěná poliklinika

hledá se investor

není konkrétní 
projekt

není projekt fond NEM

58
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR
Domov 
ANNA

ne

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

Rekonstrukce 
střechy a 
vzduchotechniky v 
domě pro seniory 
Anna

2018-2019 investice

59
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby
5.2.2 Realizovat a aktualizovat 
Komunitní plán sociálních 
služeb

Komunitní plánování 
sociálních služeb 

nová projekt OSV ano

rozšíření komunitního plánování do 
území ORP
vytvoření webového portálu k 
sociálním službám 2018
vytvoření katalogu sociálních služeb 
2019

Komunitní 
plánování 
sociálních služeb

2018-2019

provoz 2018 
(vč. 
poskytnuté 
dotace)

60
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby
5.2.2 Realizovat a aktualizovat 
Komunitní plán sociálních 
služeb

Zavedení podporované 
dopravy pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením

nová jiná aktivita OSV ne
předpokládaný dopad na rozpočet v 
roce 2018 do 200 tis. Kč

Komunitní 
plánování 
sociálních služeb

není projekt provoz

61
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby

5.2.4 Vybudovat centra pro 
denní péči pro všechny cílové 
skupiny včetně poradenství dle 
poptávky

Nízkoprahové centrum (čp. 
508)

nová projekt OR OSV ano dotace IROP
Nízkoprahový klub 
v areálu 
nemocnice

2018-2019 fond NEM
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62
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.2 Sociální služby

5.2.4 Vybudovat centra pro 
denní péči pro všechny cílové 
skupiny včetně poradenství dle 
poptávky

Centrum sociálních služeb nová projekt OR OSV ano areál nemocnice čp. 507; IROP

Centrum sociálních 
služeb v areálu 
nemocnice ( 
č.p.507, pavilon C)

2018-2019 investice

63
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

přesunuto z 
předchozího 
AP

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

není konkrétní 
projekt

není projekt investice

64
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

přesunuto z 
předchozího 
AP

projekt OR OSV ano výzva IROP
není konkrétní 
projekt

není projekt investice

65
KO5 Zdravotnictví a 
sociální služby 

5.3 Vzdělávání, 
prevence a 
poradenství

5.3.4 Poskytovat poradenství 
pro všechny uživatele sociálních 
služeb

Zajištění služeb 
protidluhového 
poradenství, zajištění 
služeb psychologické 
krizové pomoci

nová jiná aktivita OSV ano
návaznost na komunitní plán
realizace je závislá na výzvách IROP 
a OPZ 

Komunitní 
plánování 
sociálních služeb

není projekt provoz

66 KO6 Bezpečnost 
6.1 Dopravní 
bezpečnost

6.1.1 Zajistit dodržování 
maximální povolené rychlosti 
vozidel v obci

Realizace Koncepce MP - 
nákup radaru

nová projekt OR MP, ODŽÚ ne radar Zborovská
Koncepce 
prevence 
kriminality

není projekt
investice 
2018

67 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
viz aktivita 5.2.2. 
Komunitní plánování 
sociálních služeb 

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OSV školy, NNO ano

program na podporu sociálních 
služeb, NNO, školy (cca 50 tis. Kč)
průběžná aktivita
realizace v souladu s Komunitním 
plánem sociálních služeb

Komunitní 
plánování 
sociálních služeb 
Program podpory 
aktivit v sociální 
oblasti

není projekt orj 45

68 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. 

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OSV ne průběžná aktivita
Komunitní 
plánování 
sociálních služeb

není relevantní

69 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

údržba MP OT ne
přechod z analogu na digitální 
záznam

Koncepce 
prevence 
kriminality

není projekt

investice 
2018 / 
provoz 2018 
(údržba)
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Projektová 
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Financování

70 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita MP VED ne
dle priorit strategie MP
r. 2018 - pořízení vozidla pro MP

Koncepce 
prevence 
kriminality

není projekt
orj 15 / 
investice 
2018

71 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
pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita bezp.ředitel ano
do budoucna náhrada profes. hasiči  není relevantní 

(jiná aktivita)
není relevantní

72
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OR komise MPZ ano
dle koncepce regenerace MPZ + MK
průběžná aktivita

Program 
regenerace MPZ

není projekt
provoz 2018 
(spoluúčast 
k dotaci)

73
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OR komise MPZ ne průběžná aktivita
Program 
regenerace MPZ

není projekt
provoz  
2018 (orj 
20)

74
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR komise MPZ ano
fondy Středočeský kraj, MK
průběžná aktivita

Kouřimské 
předbraní

2018-2019 provoz

75
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

přesunuto z 
předchozího 
AP

projekt OR OT ne dle dotačních podmínek   
není konkrétní 
projekt

není projekt

76 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)

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
výzva IROP
podána žádost o dotaci

Přístavba 
odborných učeben 
základní školy 
Tyršova 

2018-2019 investice

77 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
pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ano
dle dotačních podmínek  
bude realizována architektonická 
soutěž 

Vybudování nové 
MŠ Kollárova

2018-2019
investice 
2018

78 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 

ZŠ Tyršova - rekonstrukce 
budovy školy pod 
domovem ANNA

nová projekt OR ano příprava PD
není konkrétní 
projekt

není projekt investice

79 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OR ne
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 
2018
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80 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

pokračuje z 
předchozího 
AP

projekt OT FO ano

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 

příprava projektu
příprava 
projektu

provoz

81 KO8 Vzdělávání  
8.6 Mezinárodní 
výměny studentů

8.6.1 Podporovat mezinárodní 
výměnu škol a projekty Mezinárodní výměna škol

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita MS OT, IC ne průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt
provoz (fond 
FSKVČ)

82
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

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

Komunikační 
strategie

není projekt orj 65

83
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

pokračuje z 
předchozího 
AP

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

Komunikační 
strategie

není projekt orj 50

84
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

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ne průběžná aktivita Husova pouť není projekt provoz

85
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)

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ano průběžná aktivita
Komunikační 
strategie

není projekt orj 65

86
KO9 Řízení rozvoje, 
správa města a 
spolupráce 

9.4 Veřejná správa
9.4.2 Elektronizovat vybrané 
agendy VS (v souladu s plánem 
egovernmentu)

Nové funkce IS města 
Český Brod

nová projekt OT OR ano

propojení hlavních informačních 
systémů města, pořízení 
elektronických úředních desek a 
rezervačního vyvolávacího systému, 
inf. systému pro městskou policii a 
servery a diskové pole pro provoz 
těchto systémů

Nové funkce IS 
města Český Brod

2018-2019

investice 
2018 
(spoluúčast 
k dotaci; 
zatím není 
rozhodnutí 
o dotaci)

87
KO9 Řízení rozvoje, 
správa města a 
spolupráce 

9.5 Řízení rozvoje
9.5.1 Vytvořit podmínky a 
zajistit naplňování cílů 
Strategického plánu (SP)

Budova spisovny v areálu 
nemocnice

nová projekt OR ne

vyjasnění majetkoprávních vztahů 
se ZS
zprovoznění pro potřeby MěÚ; r. 
2019

Budova spisovny 
na poz. st. 1627  

2018-2019 investice
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88
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)

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ne
spolupráce se školami a NNO
pasport dětských hřišť, klubových 
sportovišť, relaxačních ploch

není relevantní 
(jiná aktivita)

není relevantní orj 50

89
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

Revitalizace hájovny na 
Vrátkově

nová projekt OŽPZ ne
stodola hájovny
kořenová čistírna odpadních vod

Rekonstrukce 
stodoly hájovny 
Vrátkov č.p. 78 - 
nová podlaha 
patra stodoly

2018-2019 OHČ

90
KO10 Rekreace, 
sport a aktivity 
volného času 

10.1 Materiálně-
technické zajištění 
kulturních, 
sportovních a 
volnočasových 
aktivit

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

Veřejné sportoviště nová projekt OR ano
Český Brod, Štolmíř, Liblice
2018: podání žádostí o dotaci

příprava projektů není projekt
provoz (fond 
FSKVČ)

91
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

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

pokračuje z 
předchozího 
AP

jiná aktivita OT ne průběžná aktivita

Programy na 
podporu kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit

není projekt
provoz 2018 
(fond 
FSKVČ)
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Provozní a investiční výdaje 2018 - klíčové aktivity v akčním plánu 2018 - 2019

Rok Druh Popis Rozpočet 2018 Dotace
Ostatní cizí 

zdroje
Vlastní zdroje Poznámka

2018 prov.výdaje Oprava a údržba MPZ  - spoluúčast k dotaci  1 000,00 1 000,00

2018 prov.výdaje Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu,použití dotace 500,00 500,00 0,00

2018 prov.výdaje Výdaje provozní - projekt komunitní plánování, dotace a spoluúčast na r.2018 1 100,00 1 000,00 100,00

2018 prov.výdaje Fond kultury, sportu a volného času - příděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol 7 560,00 7 560,00 programy sportu, kultury a VČ (vč. investic); 
splátka TJ Sokol ve výši 60 tis. Kč

2018 inv.výdaje Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA 560,00 560,00

2018 inv.výdaje Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- splátky 440,00 440,00

2018 inv.výdaje Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - přípravné práce č.1099 500,00 500,00

2018 inv.výdaje Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod - přípravné práce 500,00 500,00

2018 inv.výdaje Rekonstrukce věřejného osvětlení ,Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení 4 000,00 4 000,00 dotace EFEKT v r. 2017 - 1 500 tis. Kč

2018 inv.výdaje MŠ Sokolská - investiční příspěvek  vestavěné skříně -  čtyři pavilony 330,00 330,00

2018 inv.výdaje Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu  do 2018 3 000,00 2 400,00 600,00 příspěvky obcí

2018 inv.výdaje Protipovodňová opatření - použití dotace dle rozhodnutí 7 000,00 7 000,00 0,00 pokračování z r. 2017
dotace v r. 2017 ve výši 1 700 tis. Kč (OPŽP)

2018 inv.výdaje Rekonstrukce komunikací -  Palackého , Na Bělidle a další 5 000,00 5 000,00

2018 inv.výdaje Stavební úpravy přízemí  č.56 ,2. etapa - podatelna, služebna MP 2 000,00 2 000,00

2018 inv.výdaje Rekonstrukce budova Husovo č.70 - okna, fasáda 1 000,00 1 000,00

2018 inv.výdaje Pořízení vozidla - městská policie, akontace k úvěru 300,00 300,00

2018 inv.výdaje Dopravní opatření ulice Zborovská Český Brod 1 500,00 1 500,00

2018 inv.výdaje Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů 730,00 730,00

2018 inv.výdaje Investice do informačního systému - spoluúčast k dotaci, výzva č.28 1 500,00 1 500,00

2018 inv.výdaje Chodníky a veřejné prostranství - Masarykova, Tyršova,  Zborovská, Liblice 1 200,00 1 200,00

2018 inv.výdaje Dokončení  rekonstrukce chodník Pod Velkým vrchem - z investičního příspěvku 530,00 530,00

2018 inv.výdaje Výkup pozemků 600,00 600,00

2018 inv.výdaje Investiční příspěvek do Fondu nemocnice - realizace rekonstrukce č.282 14 000,00 14 000,00 převod do FN v r. 2017 - 1 000 tis. Kč

2018 inv.výdaje Výkup pozemků - areál ZZN - použití úvěru 14 700,00 14 700,00

2018 inv.výdaje Příprava investic - k žádostem o dotace, projektové dokumentace chodníky, komunikace 2 500,00 2 500,00

2018 inv.výdaje Převod dotace na odbahnění rybníka Štolmíř - investice na pronajatém majetku 470,00 470,00 0,00
pokračování z r. 2017
dotace v r. 2017 ve výši 1 200 tis. Kč jako 
neinvestice

2018 inv.výdaje Investiční dotace -Rybářský svaz, spoluúčast k projektu odbahnění rybníka Štolmíř 110,00 110,00 původně v rozpočtu 2017, ale nebylo 
poskytnuto
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2018 Investiční výdaje celkem 62 470,00 7 470,00 2 400,00 52 600,00

FINANCOVÁNÍ AKTIVIT Z FONDU NEMOCNICE A VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU - dle návrhu rozpočtu na rok 2018



ROZPOČET 2018 2018 PŘÍLOHA

návrh na 2018

     FOND   NEMOCNICE     příjmy 2018 výdaje 2018 skutečnost skutečnost
počáteční stav účtu 9 130,00
předpis nájemné  3 800,00
investiční příspěvek z rozpočtu 14 000,00
provozní výdaje - energie, vodné, deštné 430,00
opravy a údržba, elektro, malování, podlahy 500,00
rekonstrukce č.282 - výtahy, vstup 24 500,00
předpokládaný  zůstatek k 31.12.2016 1 500,00

26 930,00 26 930,00



ROZPOČET 2018 2018 PŘÍLOHA

návrh na 2018
Investice - nový majetek Fond obnovy - stávající majetek

VODOHOSPODÁŘSKÝ      FOND      příjmy 2018 výdaje 2018 příjmy 2018 výdaje 2018
počáteční stav účtu 6 500,00 0,00 5 800,00 0,00
předpis nájemné pronajatý majetek 8 500,00
odpočet předplacené nájemné - dohoda s provozovatelem 3 000,00
dokončení ul Pod Velkým vrchem 600,00
projektová dokumentace ul. Žižkova Český Brod 240,00
projektová dokumentace ul. K Dolánkám, Rokycanova, 500,00
rekonstrukce  kanalizace K Dolánkám, Rokycanova r. 2019 0,00
projektová dokumentace vodojem- oprava stávající části 500,00
ČOV - výměna areačních elementů v lévé nádrži č.2 450,00
Výměna kanalizace a vodovodu Sokolovská, Miškovského- havárie 6 000,00
rekonstrukce stoky B1 Klučovská 2 250,00
umístění dávkovací zařízení Štolmíř - odstranění zápachu 800,00
nová čerpadla, vodoměry, šoupata 300,00
doplnění vodovodní sítě - realizace dle projektů- žádost o dotaci 7 000,00 8 800,00
projektová dokumentace - nové zdroje , přivaděč 1 000,00
telemetrické měření ÚV Zahrady 90,00
ostatní  výdaje - havárie  stávajícího VHM 500,00
předpokládaný  zůstatek k 31.12. 2 510,00 260,00

13 500,00 13 500,00 14 300,00 14 300,00
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Bedřiška - park u pavilonu G nemocnice
park u pavilonu G nemocnice - zakoupení sazenic 
stromu, keřů, trvalek, cibulí, hlíz atd., stavební práce 
(park, oplocení)

Námět
Možnosti 
financování a 
kofinancování

Fond 
nemocnice 
Český 
Brod,Rozpo
čet města

Bezpečně po městě rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a 
veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova Definice Prověření zdrojů 

financování
IROP

Operační 
program 9 756 791 8 781 112 975 679 31.12.2018

Budova spisovny na poz. st. 1627 Záměr
Řešení 
majetkových 
vztahů

Rozpočet 
města

Celková oprava sociálního zařízení v ZŠ 
Žitomířská čp. 885

Oprava sociálních zařízení Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

Rozpočet 
města 1 000 000 0 1 000 000 zpracování PD

Centrum sociálních služeb v areálu 
nemocnice ( č.p.507, pavilon C)

Zpracování  PD - pro stavební povolení Prostory budovy 
budou pronajímany NO nabízející soc. služby ve městě 
Český Brod. Jedná se o NO LECCOS, Spirála pomoci, 
Fokus, Hever...Nabízené sociální služby budou 
provozovány v budově C. 

Definice Zajištění zdrojů 
financování

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj České 
republiky

Operační 
program 400 000 0 400 000 Celý projekt 

2018 - 2019
PD 2018  dotace 
2018/2019

Dodávka plynu pro město Ćeský Brod a 
PO

Realizace Fyzická realizace 1 316 811 0 0 VŘ

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - 
optimalizace rozvodu vody

Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních 
přípojek pro BD Definice Zajištění zdrojů 

financování
Vodohospo
dářský fond 988 000 0 988 000 2018

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "B", lokalita Na Křemínku - 
výstavba nového vodovodu

Doplnění vodovodní stíě v lokalitě Na Křemínku Definice Zajištění zdrojů 
financování

OPŽP
Ministerstva
,Vodohospo
dářský fond

3 800 000 2 432 000 1 368 000

30.10.2018    
po problému 

s 
provozovatel
em realizace 

v 2019

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "C", ulice Nábřežní - výstavba 
nového vodovodu 

Výstavba nového vodovodu Definice Zajištění zdrojů 
financování

OPŽP
Ministerstva
,Vodohospo
dářský fond

560 000 358 400 201 600
30.10.2018   

provozovatel  
od 2019

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha 
Smetany - propojení řadů

Provedení propojení vodovodních řadů. Definice Zajištění zdrojů 
financování

Vodohospo
dářský fond 190 000 0 190 000 2018
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "F", ulice Jungmannova - výstavba 
nového vodovodu, propoj do ulie 
Tuhorazské

Vybudování vodovodního řadu Definice Zajištění zdrojů 
financování

OPŽP
Ministerstva
,Vodohospo
dářský fond

1 034 000 662 000 372 000

31.10.2018  
S ohledem k 
problematic

e s 
provozovatel

em až 2019

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

Provedení propojení vodovodních řadů. Definice Zajištění zdrojů 
financování

Vodohospo
dářský fond 1 049 000 0 1 049 000 2018

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - 
Část "H", ulice Polomská, Tovární - nový 
vodvodní řad

Vybudování vodovodního řadu Definice Zajištění zdrojů 
financování

OPŽP
Ministerstva
,Vodohospo
dářský fond

733 000 469 000 264 000

31.10.2018    
S ohledem k 
problematic

e s 
provozovatel

em až 2019

Doplnění vodovodní sítě v Českém 
Brod

Doplnění vodovodní stíě v lokalitě Na Křemínku, ulice 
Nábřežní, Jungamnnova, Polomská, Továrn Definice Zajištění zdrojů 

financování
OPŽP

Operační 
program,Vo
dohospodář
ský fond

7 488 563 6 365 279 1 123 284

1.11.2018     
S ohledem k 
problematic

e s 
provozovatel

em až 2019 

2017/2018

Efekt pro Český Brod 2017 rekonstrukce veřejného osvětlení v městských částech 
Liblice a Štolmíř Realizace Fyzická realizace

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu

Ministerstva
,Rozpočet 
města

5 382 000 1 529 520 3 852 480 2017/2018

Komunitní plánování sociálních služeb 
na území ORP 

Realizace Fyzická realizace MPSV
Cizí 
zdroje,Rozp
očet města

2 713 350 2 577 683 135 668 31.12.2019

Kouřimské předbraní oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna 
prejzů, odstranění novodobých omítek Definice Prověření zdrojů 

financování
Ministerstvo 
kultury

Ministerstva
,Rozpočet 
města

500 000 500 000 0 Anketní dotazník 
2018

Kruhový objezd u ZZN - I. etapa Stavba dočasného kruhového objezdu Záměr
Studie a 
prověření 
realizace

Rozpočet 
města,Střed
očeský kraj

0 0 0 2018 I. etapa 2018
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Nákup traktoru na údržbové a těžební 
činnosti na lesním majetku

Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním 
navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy Námět

Možnosti 
financování a 
kofinancování

3 000 000 1 500 000 1 500 000

Nejen park
rekonstrukce městského parku, okolí Pivovarského 
rybníku, Hálovy zahrady a galerie nad Šemberou od PRO-
DOMA ke Kouřimské bráně

Námět

Zmapování 
požadavků a 
ověření 
naléhavosti

0 0 0

Nízkoprahový klub v areálu nemocnice
Rekonstrukce budovy v aráelu nemonice na 
Nízkoprahový klub Zvonice pro děti a mládež v Českém 
Brodě.

Realizace Zajištění 
dodavatele

IROP

Fond 
nemocnice 
Český 
Brod,Opera
ční program

5 675 050 4 823 810 567 507 2018

Nové funkce IS města Český Brod

Propojení hlavních informačních systémů města, 
pořízení elektronických úředních desek a rezervačního 
vyvolávacího systému, inf. systému pro městskou policii 
a servery a diskové pole pro provoz těchto systémů.

Definice Prověření zdrojů 
financování

MMR ČR
Operační 
program 15 050 188 13 545 169 1 505 018 30.10.2018 Operační program

Nové vodní zdroje NV1a NV2, přivaděč 
do města

Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, 
úpravna vody - 1 vrt v k.ú Doubravvčice, 1 vtr v k.ú 
Tuchoraz
- Přivaděč pitné vody do města
- Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN
- Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního 
zdroje pro pitnou vodu
- Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení 
provozu

Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

1 000 000 0 1 000 000

Odbahnění a revitalizace návesního 
rybníku Štolmíř

odstranění sedimentu z prostoru návesního rybníka v 
množství 3.694m³ Realizace Fyzická realizace

Středočeský 
kraj

Jiné 
dotace,Osta
tní 
hospodářsk
á 
činnost,Stře
dočeský kraj

1 104 080 1 000 000 104 080

2017/2018 
Středočeský kraj, 
OHČ, Český rybářský 
svaz

Odvlhčení objektů města č.p. 56 a č.p. 
282

Záměr
Studie a 
prověření 
realizace

0 0 0

Oprava části ulice Palackého - za 
věžákem

vyhotovení projektové dokumentace Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

Rozpočet 
města 58 000 0 58 000 2018 dokončení 2018
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Oprava fasády budovy č. p. 70 včetně 
výměny oken

zpracování projektové dokumentace, oprava fasády a 
výměna oken Definice Zajištění zdrojů 

financování
Rozpočet 
města 3 000 000 0 3 000 000 PD 2018

Oprava pomníku Prokopa Holého v 
Českém Brodě

obnova pomníku Definice Prověření zdrojů 
financování

Ministerstva 272 000 120 000 0 podání žádosti o 
dotaci

Oprava střechy nad kabinami TJ Liblice Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

350 000 0 0 realizace z fondu

Parkoviště B+R u nádraží v Českém 
Brodě II.

výstavba parkoviště B+R Definice Prověření zdrojů 
financování

IROP
Operační 
program 5 328 080 4 603 589 724 491 2018 s dotací  2018/2019

Podzemní kontejnery u věžáku ul. 
Palackého

Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

4 000 000 0 0

Protipovodňové opatření města a ORP 
Český Brod

zpracování digitálního protipovodňového plánu pro 
město a ORP Český Brod + 13 obcí a vybudování 
varovného a výstražného systému ochrany před 
povodněmi

Realizace Fyzická realizace MŽP
Cizí 
zdroje,Rozp
očet města

13 716 468 9 431 762 4 284 706 31.12.2018
realizace projektu: 
2017 - 2018

Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce v klíčových kompetencích

Definice Prověření zdrojů 
financování

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj

Operační 
program,Ro
zpočet 
města

6 000 000 5 400 000 600 000 9/2018 - 
2019

realizace 2018/2019

Regenerace městského hřbitova regenerace zeleně Záměr
Studie a 
prověření 
realizace

Rozpočet 
města 2 942 640 0 2 942 640 2019  PD PD  2019

Regulační plán MPZ Český Brod
Cílem projektu je vytvoření Regulačního plánu pro 
městskou památkovou zónu a její okolí ve městě Český 
Brod. 

Realizace Fyzická realizace MMR IROP
Operační 
program 532 400 532 400 53 240 29.6.2019

Rekonstrukce komunikace K Vysílači I. 
etapa

Námět

Zmapování 
požadavků a 
ověření 
naléhavosti

Rozpočet 
města 0 0 0 2018 PD 2018

Rekonstrukce komunikace Žižkova zpracování projektové dokumentace Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

Rozpočet 
města 1 200 000 0 1 200 000 2018 PD 2018

Rekonstrukce náměstí Arnošta z 
Pardubic a náměstí Husova

Definice Prověření zdrojů 
financování

Operační 
program 50 000 000 0 0 I. etapa 2019, 2. 

etapa 2020+

Rekonstrukce obřadní síně v č. p. 70 Námět

Zmapování 
požadavků a 
ověření 
naléhavosti

0 0 0
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov 
č.p. 78 - nová podlaha patra stodoly

Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

0 0 0

Rekonstrukce střechy a 
vzduchotechniky v domě pro seniory 
Anna

Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

21 000 000 0 0 2019 etapizovat od 2019

Revitalizace rybníka v obci Štolmíř Odbahnění návesního rybníka ve Štolmíři Realizace Fyzická realizace
Ministerstvo 
zemědělství

Ministerstva
,Ostatní 
hospodářsk
á činnost

2 361 263 1 681 789 679 474 30.6.2018 2017/2018

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

Námět

Zmapování 
požadavků a 
ověření 
naléhavosti

0 0 0 předpokládaná 
realizace 2018-2021

Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v 
pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova Záměr

Studie a 
prověření 
realizace

Stavební úpravy čp.1099 - jídelna rozšíření kapacity stávající  školnín jídelny v areálu 
nemocnice Námět

Možnosti 
financování a 
kofinancování

39 000 000 3 000 000 9 000 000

Stavební úpravy gastroprovozu v areálu 
nemocnice - kuchyně 

stavební úpravy objektu kuchyně v areálu nemocnice Záměr
Studie a 
prověření 
realizace

Ministerstvo 
financí 30 000 000 0 0

Stavební úpravy komunikačních prostor 
budovy č. p. 282

Realizace Fyzická realizace
Fond 
nemocnice 
Český Brod

25 000 000 9 000 000 16 000 000 2018 realizace 2018

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

Rekonstrukce přízemí ( vpravo) pro IC  a rozvody pro 
další etapy Námět

Zmapování 
požadavků a 
ověření 
naléhavosti

Bytové 
hospodářstv
í

7 500 000 0 7 500 000 2018
výhled realizace: 2. 
pol. 2017 - 1. 
čtvrtletí 2018

Stavební úpravy ulice Klučovská 2. 
etapa

zpracování projektové dokumentace Záměr
Řešení 
majetkových 
vztahů

Rozpočet 
města 8 600 000 7 740 000 860 000

Stavební úpravy vstupních prostor 
budovy č. p. 56  MP a podatelna

zpracování projektové dokumentace Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

Rozpočet 
města 350 000 0 350 000

září 2018 
dokončení 

celého 
projektu

2.pol. 2018
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových 
opatření na území ORP Český Brod

 projektová dokumentace návrhu opatření v celém 
území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z 
území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, 
změnou argotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení 
vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě 
jejich spadu na zemský povrch

Realizace Fyzická realizace OPŽP
Cizí 
zdroje,Rozp
očet města

6 946 934 6 946 934 0 2018
realizace projektu: 
2017 - 2018

Studie ulice Průmyslová a stezky do 
Štolmíře

zpracování studií komunikací v Českém Brodě sloužících 
jako podklad pro zpracování dalších stupňů 
projektových dokumentací

Záměr
Studie a 
prověření 
realizace

269 225 0 0

TS - Popelnice na tříděný odpad do 
domácností

nákup popelnic na tříděný odpad do jednotlivých 
domácností v Českém Brodě Námět

Možnosti 
financování a 
kofinancování

Ministerstvo 
životního 
prostředí

1 000 000 850 000 150 000

Útulna

Vytvoření místa aktivního odpočinku a 
environmentálního vzdělávání na začátku nové polní 
cesty P8 za psím cvičištěm směrem na Štolmíř. 
Záměrem je vybudování travnaté plochy s mobiliářem 
umožňujícím posezení a občerstvení, dále vytvoření 
vyvýšené pozorovatelny pro sledování ptáků žijících v 
přilehlých rákosinách. Součástí Útulny by měla být i 
malá bikrosová trať sloužící nejmenším cyklistům ke 
zdokonalení ovládání kol a zvyšování pohybové aktivity. 
Pro zajištění nezbytného stínu je po obvodu uvažováno 
s vysazením stromů, rovněž tak navržená výsadba 
skupiny bříz má zajistit zastínění uvnitř plochy a 
zajištění tzv. pobytové pohody pro návštěvníky. 
Mobiliář vznikne péčí městských lesů, výsadbu 
přadpokládáme za účasti veřejnosti (ekoškol), 
diskutabilní je vytvoření vyvýšené plošiny. Zda vlastními 
prostředky, nebo nákupem.

Realizace Fyzická realizace
rozpočet 
města

postupná realizace

Územní studie města Český Brod zpracování územních studíí Realizace Fyzická realizace MMR IROP
Operační 
program 1 631 080 802 472 828 608 30.6.2019 2018/2019

Venkovní fitness v Liblicích nové fitness prvky v parku v Liblicích Námět
Možnosti 
financování a 
kofinancování

Středočeský 
kraj, Fond 
sportu, 
volného času 
a primární 
prevence

0 0 0
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Název projektu Popis projektu
Stav 

projektu
Podstav Vyhlašovatel

Zdroje 
financování

Odhad 
celkových 
nákladů

Předpoklá
daná 

dotace

Předpoklad 
z rozpočtu 

města

Datum 
dokončení 
projektu

Poznámka

Vodojem Vrabčice nová výstavba vodojemu a rekonstrukce stávajícího, 
výměna stávajícího vodovodního přivaděče Definice Prověření zdrojů 

financování
OPŽP

Vodohospo
dářský fond 52 000 000 37 000 000 15 000 000 2019 - 2020  dotace 2019/2020

Vybudování chodníku do Štolmíře zpracování projektové dokumentace pro vybudování 
chodníku do městské části Štolmíř Záměr

Studie a 
prověření 
realizace

Rozpočet 
města 300 000 0 300 000 2019 PD PD 2019

Vybudování nové MŠ Kollárova Záměr Schválení záměru 
VED/RM

Vybudování parkoviště v č. p. 25 zpracování projektové dokumentace Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

Rozpočet 
města 30 000 0 30 000 2018 2018

Výměna kabelů VO sídliště 1. etapa Definice
Zajištění PD, vč. 
informace a 
schválení RM

0 0 0 vyhlášení VZ

Výměna oken v čp. 1 Definice Prověření zdrojů 
financování 0 0 0

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K 
Dolánkám, vybudování nové dešťové 
kanalizace

Námět

Zmapování 
požadavků a 
ověření 
naléhavosti

Rozpočet 
města,Vodo
hospodářsk
ý fond

5 000 000 5 000 000 0

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici 
Pod Velkým vrchem

Realizace Fyzická realizace 3 000 000 0 3 000 000 2017/2018

Výstavba komunikace Na Bělidle zpracování projektové dokumentace Definice Prověření zdrojů 
financování

Rozpočet 
města 60 500 0 60 500

Investovat spolu s 
dalšími ulicemi  - 
RADAR
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