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A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 

1. Popis projektu 

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

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

I v roce 2015 jsme realizovali projekt Zdravého města a Místní Agendy 21 (MA 21), resp. naplňování 
jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd. Tyto aktivity 
je možné průběžně sledovat na webových stránkách města Český Brod www.cesbrod.cz/zdravy-
brod/ a v  neposlední řadě v místním tisku Českobrodském zpravodaji, který je rovněž k dispozici 
v elektronické podobě na webových stránkách města.   

 

Projekt Zdravé město WHO 

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

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

 zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti, 

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

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

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

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

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

 
 

Místní Agenda 21 

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

horizontu. 
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2. Národní síť zdravých měst ČR 

 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je zájmovým sdružením 
právnických osob, jehož posláním je propojovat municipality a odborné 
organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a 
kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, 
regionální, národní i mezinárodní úrovni.  
 

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

 
 

3. Organizační a administrativní zajištění projektu 

 
Zodpovědný politik ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 17. mimořádném zasedání konaném 9. 4. 2008, schválilo ustanovení 
Bc. Jakuba Nekolného politikem odpovědným za místní Agendu 21. 
 
Koordinátorka ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 25. řádném zasedání konaném 1.4.2015, schválilo ustanovení Petry 
Ištvánikové koordinátorkou místní Agendy 21 za město Český Brod. 
 
Zřízení Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Na svém 30. jednání rady města, které se konalo ve středu 16.12.2015, byli schváleni tito členové 
výše uvedené komise s působností od 01.01.2016. Členy komise jsou: Bc. Jakub Nekolný – předseda, 
zodpovědný politik MA21, veřejný sektor, Petra Ištvániková – místopředsedkyně, koordinátorka 
MA21, veřejný sektor, Irena Vomáčková – veřejný sektor, Renáta Neufusová – nestátní nezisková 
organizace, Petr Fořt - podnikatel.  
 
 
 
 



-5- 

Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města, jako je 

Finanční výbor, Komise životního prostřední nebo Komise pro územní rozvoj a stavebnictví. Tradičně 

se do jednotlivých aktivit zapojují místní NNO i podnikatelé. Na svém rozvoji město také dlouhodobě 

spolupracuje s některými externisty a organizacemi jako je např. Agora CE.  

Nosnými pilíři v úspěšnosti naplnění kritérii MA21a naplnění cílů strategického plánu města je 
síťování mezi spolky, podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní 
tým vedoucích jednotlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu a odborníky 

 

4. Poslání projektu Český Brod – Zdravé město a MA21 

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

Posláním projektu je především:  

 podpora udržitelného rozvoje, 

 podpora zdraví, 

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

 zvyšování kvality veřejné správy,  

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

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

 vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, 

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

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

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

Pomocí výše uvedených aktivit město dlouhodobě usiluje o zajišťování podmínek pro kvalitní a 
spokojený život všech obyvatel.  
 
Rozvojovou vizí města je „Český Brod – královské místo pro život“ 
(Strategický plán rozvoje Města Český Brod, schválen zastupitelstvem města v r. 2007, aktualizován 
v r. 2011) 
 
 

 

http://www.cesbrod.cz/group/komise-pro-uzemni-rozvoj
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5. Přínos členství v Národní síti Zdravých měst České republiky 
 

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

Asociace nabízí: 

 zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN – WHO), 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 

6.1. Plánování s veřejností  
 

6.1.1. Budoucí podoba hřbitova 

Dne 7. září 2015 se na místním hřbitově konalo veřejné projednání budoucí podoby hřbitova. Za 
město se setkání zúčastnili: starosta města Bc. Jakub Nekolný, místostarostové Mgr. Pavel Janík a 
Mgr. Tomáš Klinecký, tajemník MěÚ Ing. Aleš Kašpar, vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová, 
dále vedoucí odborů vnitřních věcí MěÚ Mgr. MPA Klára Uldrichová, vedoucí odboru životního 
prostředí Ing. Rostislav Vodička a Petra Ištvániková (koordinace a příprava akce), ředitel technických 
služeb Ing. Miroslav Kruliš, zastupitelé, radní a další. Po prohlídce hřbitova shrnutí problémů vzešlo 
několik doporučení od odborníka zahradního architekta Ing. Souček. Shoda panovala v tom, že je 
třeba zpracovat dvě verze studie obnovy zeleně (případně i komunikací) na hřbitově včetně rozpočtu 
a komunitně je projednat.  

6.1.2.  Budoucí využití areálu nemocnice 

21. září 2015 se sešli zástupci města se zájemci z řad široké veřejnosti nad tématem budoucího využití 
areálu nemocnice. Vedoucí odboru rozvoje Hana Dočkalová ve své prezentaci seznámila přítomné se 
současným stavem jednotlivých pavilónů, s jejich možným pronájmem a vizemi města dalšího využití 
volných budov areálu nemocnice. Místostarosta Pavel Janík doplnil realistický pohled finančních 
možností včetně možného čerpání dotací a potřebnosti efektivního hospodaření s majetkem města. 
V závěru došlo na diskuzi, ke které se připojil i starosta Jakub Nekolný.  
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6.1.3. Fórum města Český Brod 

Fórum se konalo 27. května 2015 v kazetovém sále českobrodského Penzionu ANNA.  Vedení města a 
odborů společně představili svoji činnost, nové investiční plány a Výroční zprávu města za rok 2014. 
Na řadu přišlo i hodnocení řešení nejdůležitějších úkolů vzešlých z fóra 2014. Byl dán prostor pro 
dotazy a spolupráci občanů, kteří se aktivně zapojili do sestavení priorit problémových oblastí ve 
městě.  Jako největší problém označili rekonstrukce náměstí včetně zeleně. TOP 10 bylo dále ověřeno 
anketou na webu města, která prvenství uvedeného problému potvrdila.  
 
 

6.2. Komunitní plán sociálních služeb 

 
Odbor sociálních věcí se i v roce 2015 zaměřil na tvorbu nového komunitního plánu, který bude 
obsahovat opatření v horizontu období 2016 do 2020. Plán bude vycházet i ze Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji, který byl zhotoven na období 2015 – 2017. S tímto 
záměrem byly dne 16. 11. 2015 na pracovní schůzce seznámeny všechny tři pracovní skupiny tj.  
1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Rodina, děti a mládež a 3. Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 
 
K aktivitám uskutečněným v rámci komunitního plánování patří přednáška Mgr. T. Kellnera ze dne  
25. 6. 2015. Široká veřejnost se mohla dozvědět dopady trestného činu na oběť, prožívání trestného 
činu a kde vyhledat pomoc. Pro učitele a výchovné poradce v rámci celého ORP, pracovnice sociálně-
právní ochrany dětí z MěÚ Český Brod byl realizován akreditovaný vzdělávací program organizace 
Společně k bezpečí, s lektorkou Mgr. Michaelou Veselou na téma děti s ADHD neboli „zlobivé dítě“.   
 
Dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci Humanitárního 
fondu byla provozována Bc. Evou Dobiašovou od ledna do června roku 2015 bezplatná dluhová  
a majetková poradna.  
 
V oblasti služeb pro rodinu, děti a mládež OSPOD nadále intenzivně spolupracuje s LECCOS, z. s., a to 
v oblasti pěstounské péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sanace rodin. 
 
 
Program podpory aktivit v sociální oblasti: 
 
V rámci dotačního programu města Český Brod – „Program podpory aktivit v sociální oblasti pro  
r. 2015“, byly z rozpočtu města poskytnuty finanční prostředky NNO v celkové částce 350 000 Kč.  
Do dotačního řízení se přihlásilo sedm NNO. Příspěvek byl poskytnut LECCOS, z. s. – 205 000 Kč  
na projekty Sanace rodiny, Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, NZDM Klub Zvonice  
a Aktivity pro posílení rodičovských kompetencí, Prostor plus, o.p.s. – 75 000 Kč na realizaci 
Terénního programu v Českém Brodě, Tři o. p. s. – 10 000 Kč na projekt Hospic Dobrého Pastýře  
v Čerčanech, Život 90, z. ú. – 20 000 Kč na tísňovou péči pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Modré dveře 30 000 Kč na projekt posílení kompetencí znevýhodněných osob, Raná péče 
EDA, o. p. s. – 5 000 Kč na projekt raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením 
a Diakonie ČCE, církevní právnická osoba - 5 000 Kč na projekt raná péče. 
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6.3. Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji 

 

6.3.1. Den Země - Ukliďme Pošembeří! 

Ve dnech 18. března až 15. dubna 2015 proběhla na území regionu Pošembeří osvětová kampaň 
s názvem Ukliďme Pošembeří! Český Brod ležící na tomto území se také zapojil do uvedené kampaně 
v rámci svých aktivit projektu Zdravé město a MA 21 a to s překvapujícími výsledky. V našem katastru 
uklízelo 7 škol a dalších 11 subjektů. Lví podíl na úspěchu akce měly technické služby, které pomáhaly 
se svozem odpadu. Statistka úklidu v celém regionu Pošembeří přinesla tato čísla: letos se zapojilo o 
300 lidí více než vloni a to znamená, že přes 1 100 dobrovolníků zbavilo přírodu a veřejná prostranství 
téměř 80,5 tun směsného odpadu, necelých 3 tun plastů, 1 tuny papíru, 1 tuny skla a přes 300 kusů 
nasbíraných pneumatik. Do dobrovolnické akce se zapojilo celkem 62 subjektů a uklízelo se v katastru 
20 obcí.  

6.3.2. Evropský týden mobility - Dětský den bez aut 

Na náměstí Arnošta z Pardubic se 7. září 2015 odehrál pátý ročník osvětové akce na podporu 
dopravní bezpečnosti dětí v oblasti silničního provozu a zručnosti jízdy na dětských dopravních 
prostředcích. Hlavním záměrem naší akce bylo upozornit na problémy se stále narůstající 
automobilovou dopravou, která v ulicích omezuje cyklisty i chodce. V doprovodu pedagogů 
z místních i okolních základních škol, mateřských škol nebo v doprovodu rodičů přišlo téměř 210 dětí. 
Kromě dovednostních disciplín si děti vyzkoušely své znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu 
a zdravovědy. Akce byla pořádána jako jeden ze vzdělávacích programů k udržitelné dopravě našeho 
města. Proběhla ve spolupráci s BESIPem, Červeným křížem, Státní i městskou policií a ICM Český 
Brod.  

 

6.4. Spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů 
 

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

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

Mezi pravidelné akce je možné zařadit např. Dětský branný den, Svatováclavské střelecké slavnosti, 
Okruh českobrodský, Andělské zvonění apod.  
 
Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce nestátních neziskových organizací 
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO. Na rekonstrukci a 
opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod mohou získat dotaci 
z rozpočtu Města právnické a fyzické osoby, které vlastní nemovitost v památkové zóně města Český 
Brod. 
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Jako příklady akcí a spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů v rámci MA21 uvádíme: 
 

6.4.1. Koloběžkování 

7. června 2016 proběhl 2.ročníku Českobrodského koloběžkování , kterého se zúčastnilo 56 dvážných 
malých i velkých závodníků. Dopolední program začal závodem na 13km, kterého se účastnilo 18 
odvážlivců. Akce proběhla ve spolupráci města Český Brod, Zvonečku Bylany a firem Mountfield, 
NášNET a 3C PROKOLA. 

 

6.4.2. Den otevřených dveří nového sběrného dvora v Liblicích 

11. června 2015 jsme uspořádali Den otevřených dveří nového sběrného dvora v Liblicích za účasti 
téměř 110 dětí, které přišly za doprovodu svých učitelů. Na programu bylo představení využití 
sběrného dvora a systému třídění v souvislosti s udržitelným rozvojem města, hry pro děti všech 
věkových kategorií a možnost opékání buřtů. Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
v částce 6.197.128 Kč a investici města Český Brod za 1.846.340 Kč se podařilo vybudovat nový 
sběrný dvůr se 14 typy kontejnerů, do kterých budou moci občané soustřeďovat zejména 
velkoobjemový odpad, pneumatiky, ledničky, velkoobjemový elektroodpad, bioodpad, železo, 
nebezpečný odpad apod. 

 

6.4.3. Den dětí  

19. června 2016 proběhla tradiční akce pro děti tentokrát na téma - ŽIVOT S HANDICAPY ve 
spolupráci s LECCOS, z.s. v zahradě místního gymnázia. Dětští i dospělí návštěvníci si mohli na vlastní 
kůži vyzkoušet, jaké překážky musí handicapovaní překonávat. Řadu zábavných i poučných disciplín a 
workshopů pro ně připravili ti, kteří s handicapem žijí což napomohlo k zajímavé oboustranné 
zkušenosti. Za splněné disciplíny náležela samozřejmě zasloužená odměna pro všechny malé 
účastníky. 
 

6.4.4. Drakiáda 

17. října 2016 jsme připravili zábavné odpoledne pro děti a pro rodiny, ve spolupráci s LECCOS, z.s. 
společně se 14. Oddílem Junáka a Městem Český Brod proběhlo v sobotu 17. října v Českém Brodě již 
podvanácté. Odpoledne plného her se zúčastnilo více než 150 návštěvníků. V tradičních dračích 
soutěžích zápolilo 85 dětí. 

 
 

 

 

 
Ilustrační foto aktivit MA21 
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7. Strategické plánování 
 

7.1.1. Strategický plán  

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

7.1.2. Akční plán na rok 2015 - 2016 

Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. akční plán, který stanovuje konkrétní 
specifické cíle, akce a projekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadními dokumenty 
města jako je rozpočet města či rozpočtový výhled.  

Společná kritéria pro volbu priorit: 

 Naplňování Strategického plánu. 

 Naléhavost řešení. 

 Možnost získání finančních zdrojů. 

 Potřebnost. 

 Význam. 

 Reálnost. 

 

Mezi priority rozvoje města v roce 2015 patřilo např.: 

 Rekonstrukce a zateplení KD Svět. 

 Zateplení pavilonu G v areálu nemocnice. 

 Odstavné parkoviště P+R II Český Brod. 

 Koncepce rozvoje Městská policie. 

 Vyznačit významné domy, zadat do zásobníku projektů. 

 Projekt Meziobecní spolupráce (SMO) a projektu OP LZZ.       

 Projekt Sdílené radosti a strasti ZŠ v ORP ČB. 

 Podpora projektů škol a mezinárodních výměn. 

 Naplňování Programů podpory kultury, sportu a VČ. 

 Technické služby: pořízení nové sekačky, pořízení vysokozdvižné plošiny 19 m, Projekt Sběrný 
dvůr. 

 Využití areálu nemocnice, projektové dokumentace a plán oprav. 
 
   Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím 
softwarového produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu 
spolupráce. Schválený Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a Akční plán jsou zveřejněny 
prostřednictvím internetových stránek FC a ČBZ a kde je veřejnost průběžně informována o 
naplňování těchto dokumentů.  
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8. Propagace a medializace projektu za rok 2015 
 

Projekt Zdravého města a místní Agendy 21, resp. naplňování jednotlivých kritérií prostřednictvím 
konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně sledovat na webových 
stránkách města Český Brod http://www.cesbrod.cz/, na facebooku, a v neposlední řadě v místním 
tisku Českobrodském zpravodaji, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových 
stránkách informačního centra. Dále pak plakáty na vývěskách, články v tištěných médiích Kolínský 
deník a na webu Region Pošembeří o.p.s. 
 
 

9. Hospodaření Zdravého města a místní Agendy 21 v roce 2015 
 

Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 a strategické plánování byla v rozpočtu Města 
Český Brod pro rok 2015 určena finanční částka ve výši 80.000,- Kč a dále v rámci Programů 
podpory pro kulturu, sport a volný čas byly poskytnuty NNO tyto finance:  
 
 

9.1.1. Granty zdravého města 

 

Program č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 

Organizace Celková dotace (Kč) 

Římsko-katolická farnost 24 000 

Corridoor 25 000 

Junák – Ing. Ládi Nováka 16 000 

SDH Český Brod 9 000 

SDH Tuchoraz 5 000 

Vox Bohemicalis 150 000 

T. J. Sokol 157 000 

Basketbal klub 84 000 

Junák – Psohlavci 57 000 

TJ Slavoj 354 000 

Celkem 1 110 000 
 

 

 

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

Organizace Účel 
Částka na 
jednotlivé akce 
(Kč) 

Muzeum Kolín Muzejní noc - Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku 15 000 

OS Českobroďák Dětský branný den 5. ročník 19 000 

Guardia BB 

Bitva u Lipan 20 000 

Českobrodská vzduchovka 10 000 

Svatováclavské střelecké slavnosti 15 000 

T. J. Sokol Oslavy 145 let (trvání) a 130 let (sokolovna) 60 000 

  
SK Český Brod 
 

Lipany - obnova tradičního sokolského pochodu 10 000 

Májový Českobrodský pohár 2015 20 000 

Kutilka v pohybu 2015 15 000 

Junák Ing.Nováka Mistrovství ČR v Turistickém závodě 45 000 

 Popoles 15 000 

Corridoor Českobrodská soutěž v aerobiku 14. ročník 25 000 

OS Magráta 

Andělské zvonění 15 000 

Dílny přes čtyři generace 13 000 

Pošemberský Ultra Kros 10 000 

Junák Psohlavci 

Den netradičních sportů 3 000 

Drakiáda 2 000 

72 hodin 10 000 

Zpátky do papučí IV. 2 000 

SDH Český Brod Okruh Českobrodský, účast setkání hasis. techniky 15 000 

M´am´aloca o.s. 

Štokfest, tradiční akce, pečení chleba CELKEM 20 000 

Tr.akce (3 přednášky s enviroment.tématy, dílny pro děti, 
sochařské sympózium + dílny řezbářství a sochařství, 
keramické dílny pro děti a dospělé, 3x příměstský tábor, 4 
koncerty/rok ke staročeským zvykům) 

13 000 

Veřejné pečení chleba (7 měsíců) 12 000 

 KČT Český Brod 

Krajem bitvy u Lipan 33. ročník, pochod + cykloturisté 5 000 

Českobrodská padesátka 49. ročník, pochod+cykloturisté 10 000 

Třídenní tur. akce pro seniory Hostýn a okolí 2 000 

Třídenní tur. akce pro seniory Šumava s Sušicko 2 000 

Ameba Production Českobrodský Majáles 15 000 

TJ Slavoj Veřejné soutěže a turnaje   

 Oddíl atletiky 6x veřejné atletické závody v KBD, 2x závod přípravek 15 000 

 Oddíl nohejbalu Vánoční turnaj, Mistrovství ČR trojic a dvojic, Turnaj pro 
neregistrované hráče, Turnaj žáků, Mistrovství ČR v singlu 
žen, Pohár ČNS žen 2015 

50 000 

 Oddíl triatlonu Běh republiky, Svatováclavský běh, ČB vánoční desítka, ČB 
pečeť 

11 000 

 Oddíl volejbalu Vánoční turnaj, Memoriál Petra Blažka 7 000 

 Oddíl tenisu Posvícenský koláč, Turnaj manželských dvojic, Turnaje 
mládeže jaro a podzim 

5 000 

 Oddíl badminton Náborové akce mladších žáků,4x Veřejné turnaje 4 000 

Basketbal Klub Veřejné soutěže a turnaje   
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  Otevřený turnaj minižáků - dvoudenní akce 15 000 

Vánoční čunča 3 000 

SPG  

Výměnný pobyt ve Francii Pontarlier 18 000 

Beánie kvarta 3 000 

Majáles 1. část 3 000 

Skupinová výměna žáků s Německem 12 000 

TJ Liblice Dětský den v Liblicích 10 000 

Celkem 574 000 

 
 

     
Ilustrační foto tradičních akcí pro občany Českého Brodu 

 

Program č. 3 – Podpora investičních akcí NNO 

Organizace Účel 
Částka na 
jednotlivé akce 
(Kč) 

Junák Psohlavci - 
rekonstrukce: 

Topné soustavy a technologických    

Rozvodů v souvislosti s výměnou oken a povrchu verandy   

Rekonstrukce kuchyňky a přilehlých prostor   

Podlah v herně a koncové místnosti klubovny   

 Součet 83 000 

T. J. Sokol 

Zhotovení nové fasády - přístavek   

Nová fasáda vč. zateplení z Kollárovy ul.   

Obnova části fasády (sokl) a schodiště   

Modernizace jeviště - restaurace opony   

Konstrukční úpravy jeviště   

Osvětlení jeviště   

Kamerový systém   

Modernizace rozvodů - rozvody el. energie, voda, topení   

Součet 410 000 

TJ Slavoj Rekonstrukce sauny - technologie 302 000 

SK Český Brod 

Vybudování plotu - východní sektor   

Kamerový systém   

Čisticí stroj na podlahu   

 Součet             197 000  

TJ Liblice Ukazatel skóre vč. El. Rozvodů, stojanu + instalace               22 000  

 Celkem          1 014 000 
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9.1.2. Rozpočet zdravého města 

 
Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 28. 1. 2015. Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši  
149 250. tis. Kč., rozpočtové výdaje provozní byly schváleny ve výši 99 900 tis. Kč., rozpočtové výdaje 
investiční byly schváleny ve výši 51 350 tis. Kč. Položka financování byla schválena ve výši 2 000 tis. 
Kč. Během roku byla schválena 4. rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2015. Schodek byl plánován 
ve výši 2 000 tis. Kč. 
 
Finanční ukazatele za rok 2015 – skutečnost: 
 

 Celkové Příjmy 179 023,16tis. Kč, z nichž přijaté účelové dotace činily 53 795,64 tis. Kč. 

 Celkové Výdaje 181 288,72tis Kč, z nichž investiční výdaje činily 70 004,39 tis. Kč. 

 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo  -2 265,56. tis. Kč. 
 
V roce 2015 byl přijat úvěr ve výši 6 500,-tis. Kč na dofinancování realizace Parkoviště Klučovská, 
úroky hrazené z již uzavřených úvěrů činily 1 452tis.Kč, uhrazené splátky jistin půjčených prostředků 
za rok 2015 činily 6 470tis.Kč.  
Dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů k 31. 12. 2015 činily celkem 51 475tis.Kč. 

 

Přehled podpořených žádostí o dotaci v roce 2015 
 

Žádost o dotaci – názve 
projektu  

Popis Poskytovatel 
dotace 

Náklady (Kč) 

Zateplení budovy kina č. p. 
332 v Českém Brodě 

Provedení zateplení střešního 
pláště a zhotovení nové krytiny, 
výměna oken a dveří v 
obvodovém plášti, zateplení 
obvodového pláště včetně nové 
fasády. 

OPŽP 5 227 129 

Město Český Brod - rozšíření 
městského kamerového 
systému CCTV 2015 

Rozšíření současného 
kamerového systému o dva nové 
kamerové body a to v prostoru 
ulice Jana Kouly a v ulici Žižkova. 

Ministerstvo 
vnitra ČR 

276 117 

Konsolidace IT a nové služby 
TC obcí pro Město Český 
Brod 

Modernizace územní veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje 
informačních technologií, tj. 
Umožnit efektivní pořizování 
vstupních dat, zvýšit 
transparentnost výkonu veřejné 
správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a 
zefektivnit vlastní činnost úřadu - 
za tímto účelem proběhla 
konsolidace HW i SW v rámci 
úřadu. 

IOP 5 899 950 

Kulturní a společenské 
centrum 

 Rekonstrukce ústředního topení, 
elektroinstalace, 
vzduchotechniky, nové 
bezbariérové WC, nové vybavení 
sálu sedačkami, šatny pro 
účinkující, bezbariérový přístup, 

ROP Střední 
Čechy 

11 627 042 
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vybavení interiéru vstupních 
prostor a občerstvení. 

Parkoviště P+R II Výstavba odstavného parkoviště 
systému Park and Ride, 126 
parkovacích stání pro vozidla O2, 
z toho 7 stání pro invalidy, 
veřejného osvětlení, kamerového 
a parkovacího systému, oplocení 
areálu, zpevněné komunikace. 

ROP Střední 
Čechy 

19 411 174 

Zateplení pavilonu G 
nemocnice 

Výměna oken, dveří a zateplení 
fasády budovy č.p. 297 –pavilon 
G, zvýšení energetické náročnosti 
budovy. 

OPŽP 5 329 155 

Sběrný dvůr Výstavba nového Sběrného dvora 
v areálu ČOV v Liblicích, byly 
realizovány, zpevněné plochy, 
plocení, areálové sítě, mostní 
váha a vybavení kontejnery, 
buňky, Bobcat.   

OPŽP 8 585 220 

Středověké hradby 
 

Očištění koruny zdiva, zpevnění 
kamene, přeosazení a dozdívání 
kamenů, zamezení pronikání 
srážkové vody do koruny zdiva, 
tmelení původních kamenů, 
spárování vápennou maltou. 

Ministerstvo 
kultury ČR 

677 921 
Spoluúčast 

města: 482 284 

Kostel sv. Gotharda Výměna střešní krytiny, 
klempířské, pokrývačské a 
tesařské práce. 

Ministerstvo 
kultury ČR 

688 212 
Spoluúčast 

města: 68 842 
 

Kostel Nejsvětější Trojice Odstranění havarijního stavu 
střechy kostela a zvonice. 

Ministerstvo 
kultury ČR 

136 000 
Spoluúčast 

města: 13 600 
 

 
 
 
 

 
Ilustrační fotografie projektů: Zateplení pavilonu G nemocnice, Parkoviště P+R II, Středověké hradby 
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Investice hrazené v roce 2015 (mimo dotace) 
 
Názve projektu  Popis Náklady (Kč) Stav 

k 31.12.2015 

Chodník v ul. Jungmannově Předláždění chodníků do zámkové 
dlažby, přesunutí přechodů pro 
chodce a úprava obloukuv křižovatce 
Jungmannova, Havlíčkova. Práce se 
prováděly ve dvou etapách v roce 
2014 a 2015. 

1 352 417 Dokončeno 

Chodník v ulici Žitomířská Předláždění chodníků do zámkové 
dlažby, úprava žulových obrub. Práce 
navazovaly na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace. 

821 757 Dokončeno  

VO Lokalita Za Nemocnicí Bylo vybudováno nové veřejné 
osvětlení v ulicích Ke Spravedlnosti, 
Mikuláše Alše, Trstenická, Zárubova, 
Za Nemocnicí, Krátká, Svatopluka 
Čecha, Boženy Němcové. Celkem 48 
stožárů se svítidly a kabelovým 
rozvodem. Práce byly prováděny ve 
dvou etapách v roce 2014 a 2015 
v návaznosti na investici ČEZ, kabel 
byl připokládán do jejich výkopu. 

1 585 466 Dokončeno 

VO Ulice Jungmannova Bylo vybudováno nové veřejné 
osvětlení v ulici Jungmannově 7 
stožárů se svítidly, Lázeňské 2 stožáry 
se svítidly, Havlíčkově 2 stožáry se 
svítidly, včetně kabelového rozvodu. 
Součástí stavby bylo i nasvícení dvou 
přechodů. Současně byly připoloženy 
chráničky pro datový kamerový 
rozvod. 

864 143 
102 798 

Dokončeno 

VO Ulice Komenského Bylo vybudováno nové veřejné 
osvětlení v ul. Komenského 2 stožáry 
se svítidly a byl nasvícen dvěma 
stožáry se svítidly přechod pro pěší 
v ul. Komenského. Kabelový rozvod 
byl napojen do ulice Žitomířské. 

177 657 Dokončeno 

Přípolož VO v ulici Žižkova Současně s investicí ČEZ byl položen 
nový kabel pro VO a chránička pro 
KR. 

155 567 Dokončeno 

PD Žižkova VO Žižkova - výměna VO 2. Etapa + 
Kamerové rozvody. 

21 780 Dokončeno 

PD zateplení 56 Zateplení č.p. 56. 115 750 Dokončeno 

PD portál čp. 70 Čp. 70 statické zajištění portálu. 25 000 Dokončeno 

Studie čp. 282 Studie budovy pavilonu A čp. 282. 45 000 Dokončeno 

Studie čp. 297 Návrh stavebních úprav pavilonu G 
nemocnice čp. 297. 

158 600 Dokončeno 

Studie čp. 1099 Studie výdejny jídel pro základní 
školu v 1099. 

63 600 Dokončeno 
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Studie vstup čp. 56 Architektonického řešení vstupních 
prostor čp. 56 

67 760 Dokončeno 

PD rekonstrukce soc. 
Zařízení v čp. 1313 

Sociálních zařízení MŠ Sokolská. 16 000 Dokončeno 

PD rekonstrukce soc. 
Zařízení a ÚT v jídelně čp, 
1307 

Rekonstrukce soc. Zařízení jídelny 
1307. 

99 000 Dokončeno 

VHF Vodovod Na Kutilce Jedná se o propojení vodovodního 
řadu v ul. Tuchorazské do ulice 
Sokolské. 

504 294 Dokončeno  

VHF Šachta na sídlišti Kompletní výměna kanalizační šachty 89 487 Dokončeno 

Přemístění dávkovacího 
zařízení pro koagulant PIX 
113 do Štolmíře 
 

Řešení zápachu z kanalizace v ul. 
Kollárova. V roce 2014 bylo zařízení 
v hodnotě 85 855 Kč pořízeno a 
umístěno k čerpací jímce v ul. 
Sportovní. V roce 2015 bylo zařízení 
přemístěno včetně vybudování nové 
šachty na kanalizačním řadu a 
přípojky elektro. 

124 742 Dokončeno 

Liblická kaplička Panny 
Marie 

Opětovné postavení kapličky a 
instalování sochy Panny Marie. 

18 000 Dokončeno 

Informační cedule na 
památky v MPZ 

Skleněné tabulky umístěné na 
významných domech města 
s krátkým popisem historie domu. 

48 983 Dokončeno 

Č.p. 12 podzemí Elektroinstalace, stavební úpravy na 
rozšíření podzemí. 

17 450 Dokončeno 

Areál nemocnice  Oprava střech garáží, střechy 
osazeny falcovanými plechovýmy 
pásy. 

152 450 Dokončeno 

Areál nemocnice Osazení regulačních ventilů ÚT 
pavilón A, dodávka a montáž 
termostatických hlavic. 

85 538 Dokončeno 

Areál nemocnice Osazení odečtových měřidel vody a 
elektřiny.  

220 000 Dokončeno 

Areál nemocnice Stavební úpravy temné místnosti 
rentgenu pavilón A na denní 
místnost MUDr. Blažek, výměna 
rozvodů vody, elektřiny, zednické a 
obkladačské práce, srovnání podlahy 
a osazení lina. 

72 808 Dokončeno 

Rekonstrukce spisovny 
v areálu nemocnice 

Oprava dvou místností spisovna 
nemocnice, výměna elektrických 
rozvodů, instalace svítidel, místnosti 
stavebně upraveny, osazení a 
dodávka oken, výmalba, nátěry 
topení a zárubní, osazeni podlahové 
krytina lino, dodávka dveří a regálů, 
termín realizace.  

152 602 Dokončeno 

Úprava vstupu do podzemí 
č. p. 12 

Úprava a zprovoznění druhého 
vstupu do podzemí pod č.p. 1 , 
výstavba příček, úprava schodů 

87 643 Dokončeno 
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osazení osvětlení. zasekání 
stávajícího rozvodu vody.  

Jídelna B. Smetany  
 

Rekonstrukce technologie kuchyně 
ve školní jídelně, rekonstrukce 
rozvodů vody, elektrické energie, 
stavebné úpravy, nákup nové varné 
techniky. 

4 205 345 
2 897 345 

Dokončeno 

PD Chodníky Masarykova, 
Tyršova 

Masarykova, Tyršova – chodníky. 112 530 Rozpracováno 

PD Přípojka NN E+F Přípojka NN pro pavilon E a F 
nemocnice. 

18 000 Rozpracováno 

Stavebně historický 
průzkum čp. 1 

Stavebně historický průzkum č.p.1. 55660 Rozpracováno 

PD Nová škola v č.p.1100 Je realizována projektová 
dokumentace na celkovou 
rekonstrukci budovy č.p. 1100 na 
novou budovu školy pro 1. Stupeň 
ZŠ. Součástí projektu je i venkovní 
hřiště. 

399 000 Stavební  
povolení  
vydáno 

 
 
 
 

 
Ilustrační fotografie realizovaných projektů  

(Chodník v ul. Jungmannově, Liblická kaplička Panny Marie, Jídelna B. Smetany) 
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B. ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2016 
 

1. Plánování s veřejností 

Termín: leden 2016 - listopad 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 2.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Kulaté stoly a veřejná projednání: Využití kostela sv. Havla ve Štolmíři, webové stránky města a 
MA21, Varianty studie zeleně na místním hřbitově, Plán mobility města Český Brod 
 

2. Tvorba a aktualizace webu pro MA21 

Termín: leden 2016 - listopad 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: IT technik MěÚ, externista programátor 
 

3. Publicita MA21 

Termín: leden 2016 - prosinec 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
 

4. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit MA21 

Termín: leden 2016 - listopad 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 4.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Akce: Město v pohybu, Den dětí, Seminář pro seniory - počítačová gramotnost  
 

5. Pořádání osvětových kampaní k UR 

Termín: leden 2016 - listopad  2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1 a 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
Kampaně: 2x Dny zdraví, Ukliďme Pošembeří! - Den Země, Světový den bez tabáku, Město v pohybu, 
Evropský týden udržitelného rozvoje, Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility 
 

6. Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a  souvisejícím tématům pro úřad  nebo veřejnost 

Termín: leden – listopad 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Akce: seminář ve spolupráci s ODŽP, Den vody, Noc v lese… 
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7. Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 a schválení fin. 
aktivit pro MA21 radou nebo zastupitelstvem  

Termín: leden 2016 - listopad 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1,  9.1 a 14.1.kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
 

8. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra města 

Termín: květen - červen 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 10.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Komise zdravého města, udržitelného 
rozvoje a MA21 

 

9. Vzdělávání koordinátorky MA21, koordinátorky Komunitního plánování 

Termín: v průběhu roku 2016 
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst (kritérium 11.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: odpovědní vedoucí účastníků školy NSZM 
Spolupráce: koordinátorka ZM a MA21, koordinátorka KP 

 

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

Termín: leden 2016, listopad 2016 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 13.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odborní partneři 

 
 
 
 

Vypracovala: Petra Ištvániková, koordinátorka MA21 
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21 

 

V Českém Brodě dne 20. května 2016 

 
 
 
 

SEZNAM ZKRATEK: 

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


