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1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 
Zmíněný projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují 
základní zázemí. Je však projektem komunitním, který si klade za cíl zvyšování kvality života obyvatel 
v našem městě a podporu zdraví. To vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je  
v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti. Rozvojovou vizí 
města je „Český Brod – královské místo pro život“.  

 

Rok 2020 byl bohužel poznamenaný pandemií Covid-19.  Provoz úřadu byl částečně omezen stejně 
tak jako aktivity plánované v rámci projektu Zdravé město a MA21.  

 

Zdravé město je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt, 
který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města. 
Nelze tedy chápat pojem „Zdravé město“ jako současný a ukončený stav 

města.  
 

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

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

 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí prin-
cipy 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. MA21 se věnuje řadě 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“.  
V průběhu roku 2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (PS MA21) při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) sestavena sada Kritérií místní Agendy 21 (MA21). Jejím hlavním cílem je 
zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech.  
 
V roce 2020 naše město obhájilo v plnění kritérií kategorii C (informační systém MA21 z pověření 
Ministerstva životního prostředí provozuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí). 
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1.1. Dílčí cíle projektu 
• podpora udržitelného rozvoje, 
• podpora zdraví, 
• vytváření místního partnerství - spolupráce mezi městem a partnery – NNO, podnikateli, školami 

i prostřednictvím Fondu podpory sportu, kultury a volného času, 
• zvyšování kvality veřejné správy,  
• zajištění kvality strategického plánování a řízení (Strategický plán rozvoje města Český Brod  

do roku 2022), 
• komunitní plánování (např. Komunitní plán sociálních služeb), 
• vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, 
• místní akce pro zlepšení kvality života, zdraví komunity a uplatňování udržitelného rozvoje 

(kampaně, zdravotně výchovné programy), 
• rozvoj vnějších vztahů - spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, zástupci hospodář-

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

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

1.2. Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2020 
 
• Zavedení participativního rozpočtu 

- 25. 11. 2020 zastupitelstvo města schválilo pravidla a uvolnilo z rozpočtu celkem 300.000 Kč 
na aktivitu Broďáci Brodu. Cíl byl naplněn. 

• Zřízení knihobudky namísto stávající veřejné telefonní budky 
- Záměr je v realizaci v gesci CVIK, o.p. Cíl byl částečně naplněn. 

• Aktualizace webu Zdravý Brod dle z.č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mo-
bilních aplikací 

- Z důvodu škrtů v rozpočtu a úsporných opatření byl záměr přestavby webu odložen. Cíl nebyl 
naplněn. 

 

1.3. Organizační a administrativní zajištění projektu 
 
Zodpovědný politik ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 5. zasedání konaném 17. 4. 2019 schválilo ustanovení Bc. Jakuba Ne-
kolného 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 1. jednání rady města, které se konalo 15. 1. 2019 byli schváleni členové výše uvedené ko-
mise:  
• Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod, 
• Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor, 
• Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic,  
• Mgr. Jana Tůmová - veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 
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• Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,  
• Petr Fořt - OSVČ, SKYBRAND s.r.o. 

Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města, jako je Finanč-
ní výbor, Komise životního prostředí 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 MA21 a naplnění cílů strategického plánu města je síťo-
vání mezi spolky, podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní 
tým vedoucích jednotlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu. 

 

2 AKTIVITY PROJEKTU 
 

2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ  
Vzhledem k situaci pandemie Covid -19 jsme byli v setkáních a projednáních záměrů projektů 
s veřejností velmi omezeni. Využívali jsme tedy i online komunikaci.  
 

2.1.1 Veřejné setkání - představení architektonického návrhu nové školky 
14. 9. 2020, areál MŠ Kollárova. Za účasti vedení města, vedoucí odboru rozvoje a zpracovatele studie 
návrhu nové MŠ byl veřejnosti představen tento návrh včetně sbírání dalších podnětů z řad rodičů i 
pedagogů. Dané připomínky a podněty se staly podkladem pro zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace projektu novostavby MŠ Kollárova. 
 
 

    
 
 

2.1.2 Online anketa - Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) 
Cílem průzkumu, který proběhl ve dnech 10. 6. 2020 -  22. 6. 2020 bylo zmapování poptávky vybudo-
vání centra opětovného vyžití/re-use centra v našem městě. Na realizaci tohoto záměru projektu 
jsme se ucházeli o finanční podporu v rámci 122. výzvy Operační program Životní prostředí, kterou se 
nám podařilo získat. Re-use centrum je plánováno v bývalém areálu ZZN. Výsledky ankety jsou zve-
řejněny na webu 
https://www.cesbrod.cz/media/18/12_MA21/Vysledky_vyziti_REUSE_centra_web.pdf  
 

http://www.cesbrod.cz/group/komise-pro-uzemni-rozvoj
https://www.cesbrod.cz/media/18/12_MA21/Vysledky_vyziti_REUSE_centra_web.pdf
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2.1.3 Názorový průzkum 2020 
Názorový průzkum byl již šestým v pořadí a to opět ve spolupráci s Agora CE, o.p.s. Dotazník byl re-
spondentům k dispozici v tištěné a elektronické podobě v období od 19. 9. do 18. 10. 2020. Sešlo se 
celkem 428 vyplněných dotazníků. Výsledky jsou zveřejněny na webu 
https://www.cesbrod.cz/media/18/12_MA21/Cesky_Brod_2020_zaverecna_zprava.pdf  
 
 

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

2.2.1 Českobrodská tržnice 
Kampaň Českobrodská tržnice byla navazující aktivita města Čes-
ký Brod na tradiční farmářské trhy a na spolupráci s MAS Region 
Pošembeří, jejímž je město zakládajícím členem. Cílem kampaně 
bylo pomoci oživit ekonomiku a podat pomocnou ruku živnostní-
kům a zemědělcům. Dále oživit nákup a prodej českých výrobků, 
potravin i služeb. Kromě klasických prodejců zeleniny, ovoce, 
sazenic apod. jsme dali prostor také prodeji rukodělných výrobků, 
přebytkům ze zahrad nebo burze řemesel a nabídky práce v regi-
onu. Kampaň přinesla i možnost amatérským hudebním vystou-
pením a výstavám. Prodejní místa nebyla stejně tak jako využívání online inzerce na portálu Tržnice 
Pošembeří ze strany města nijak zpoplatněna.  
Datum konání: 29. 5. - 2. 10. 2020 
Partneři: MAS Region Pošembeří 
Odhad počtu účastníků: 2000 
 

    

2.3 SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY, NNO A PODNIKATELŮ  
 
Nestátní neziskové organizace, ostatní právnické subjekty a fyzické osoby na území města Český Brod 
a jeho okolí významným způsobem napomáhají rozvoji kulturního, sportovního a volnočasového dě-
ní. Umožňují, rozvíjejí a zabezpečují kvalitní a kultivované využití volného času a v případě pravidel-
ných volnočasových aktivit dětí a mládeže významně přispívají k osobnostnímu rozvoji a často  
i k rozvoji sociálních dovedností. 

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 Čes-
kého Brodu, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace 
města. Zastupitelstvo města schválilo Fond podpory sportu, kultury volného času tradičně začátkem 
roku.  

Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce nestátních neziskových organizací 
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO. Na rekonstrukci a opra-
vy 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. 
 

https://www.cesbrod.cz/media/18/12_MA21/Cesky_Brod_2020_zaverecna_zprava.pdf
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Vzhledem k úsporným opatřením byly během roku alokované prostředky na základě rozhodnutí za-
stupitelstva poníženy. Viz kapitola 2.8 HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2020. 

 

2.3.1 Českobrodský dobrovolník 
V souvislosti s pandemií Covid-19 a vládními opatřeními, která se dotkla celé 
naší země, se na jaře 2020 zdvihla nebývalá vlna solidarity. Pod vedením sta-
rosty města se aktivoval krizový štáb, který koordinoval pomoc po celém ORP 
Český Brod. Převážně šlo o distribuci dezinfekce, roušek a dalších hygienických 
prostředků obcím, lékařům, školám, neziskovým organizacím a podnikatelům. 
Zrodil se také status Českobrodský dobrovolník pod vedením radního Tomáše 
Charváta. Velký kus práce odvedli dobrovolníci, kteří vyráběli ochranné štíty, 
šili roušky, obstarávali nákupy osamělým osobám nebo seniorům.  

S nákupy po celý rok nově pomáhali také strážníci městské policie, kteří se ak-
tivně zapojili do pomoci potřebným a dohledu nad dodržováním vládních naří-
zení.  

 

2.3.2 Dary na pomoc proti pandemii Covid-19 
V těžkých časech jara 2020, kdy nebyly na trhu respirátory, roušky ani hygie-
nické potřeby, které by sloužily k ochraně proto Covid-19, se do pomoci zapo-
jilo také několik místních podnikatelů i vietnamská komunita. Městu darovali 
zmíněné zboží, díky kterému se podařilo udržet alespoň omezený chod úřadu 
i pomoc potřebným.  

 

 

2.3.3 Prázdninám odzvonilo 
29. 8. 2020 proběhla v parčíku u zvonice nám. Arnošta z Pardubic prvně akce s 
názvem Prázdninám odzvonilo. I přes zamračené počasí jsme mohli zpříjemnit 
poslední prázdninovou sobotu především dětem s rodiči a všem, kteří přišli 
načerpat sílu do nového školního roku, navštívit podzemí nebo se jen tak sou-
sedsky pobavit. Akci oživilo také několik stánků s regionálními produkty 
z Českobrodské tržnice. Na akci se podíleli CVIK o.p., skautské středisko Pso-
hlavci, pražírna Zrníčko a několik mladých umělců a dobrovolníků. 

 

2.3.4 Advent v papučích  
Vládní protiepidemiologická patření nedovolila realizovat tradiční akci Ad-
ventní průvod světýlek. Na YouTube kanále města Český Brod jsme tedy při-
pravili čtyři videonahrávky na téma adventu a Vánoc, které se vysílali vždy o 
adventní neděli. O jejich obsah se postarali ti nejpovolanější. Martin Sklenář, 
farář Římskokatolické farnosti Český Brod, Marek Lukášek, farář Českobratr-
ské církve evangelické, historik Vladimír Mrvík, starosta a místostarosta. S 
hudebním blokem nám pomohli Petr Štěpán, Martina Přibylové a Aleš Kašpar. 
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2.4 VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 

2.4.1 Studium Virtuální univerzity třetího věku  
Kurzy určené především seniorům proběhly v počítačové učebně MěÚ Český Brod v období únor - 
duben a říjen - prosinec 2020. Realizátorem byl odbor sociálních věcí a školství ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou. Vzhledem k nařízeným vládním opatřením se výuka uskutečnila distanční 
formou. Jarní kurzy navštěvovalo celkem 86 posluchačů a podzimní kurzy 70 posluchačů.  
 
 

2.5 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
V roce 2020 s ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci nedocházelo k setkávání pracovních 
skupin. Aktivity se řešily především korespondenčně. 
V tomto roce bylo provedeno šetření na zjištění spokojenosti uživatelů služby Českobrodská doprava 
pro seniory.  Odbor sociálních věcí a školství během léta telefonicky oslovil 50 uživatelů senior dopra-
vy, kteří s ní jezdí nejčastěji a také ty, kteří službu využívají aktuálně v posledních měsících. Všech 50 
dotázaných seniorů vyjádřilo spokojenost se službou a označilo ji jako velmi potřebnou. 
S cílem zvýšit informovanost obyvatel, hlavně informovanost o možnostech získat příspěvky na tábo-
ry, školy v přírodě a sportovní a volnočasové aktivity byl zpracován přehled výhod zdravotních pojiš-
ťoven na rok 2020. 
V oblasti služeb pro rodinu, děti a mládež OSPOD nadále intenzivně spolupracoval s LECCOS, z. s.,  
a to v oblasti pěstounské péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sanace rodin. 
 
Město s cílem podporovat sociální služby každoročně vyhlašuje dotační program pod názvem Pro-
gram podpory aktivit v sociální oblasti. V roce 2020 bylo rozděleno 700 000 Kč na 14 projektů ze soci-
ální oblasti. Bližší informace jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.    
 
Žadatel  Název projektu Dotace 

v Kč  
Prostor Plus o.p.s. Terénní programy  85 000 
Domácí hospic Nablízku, z.ú. Sociální služby domácí hospicové péče - odborné  

sociální poradenství  55 000 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s  Sociální rehabilitace -pracoviště Kutná Hora 8 000 
Oblastní charita Kutná Hora  Raná péče v Českém Brodě 2020 8 000 
Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú. 

Psychosociální služby pro osoby s duševním onemoc-
něním, mentálním postižením a osoby v krizi  25 000 

Spirála pomoci o.p.s. Osobní asistence - žít doma důstojným způsobem 45 000 
Život Plus, z.ú Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené osoby 30 000 
Diakonie ČCE - středisko Praha  Raná péče pro rodiny města Český Brod - 2020 8 000 
Linka bezpečí, z.s.  Linka bezpečí pro děti a mládež z města Český Brod  8 000 
LECCOS, z.s. NZDM Klub Zvonice 160 000 
LECCOS, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 98 000 
LECCOS, z.s. Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD 40 000 
LECCOS, z.s. Programy primární prevence na ZŠ v Českém Brodě 70 000 
LECCOS, z.s. LECCOS pro rodiny VI 60 000 
 Celkem   700 000 
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2.6 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

2.6.1 Strategický plán  

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

2.6.2 Územní plán 
 
V záři 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomínek 
zastupitelstvo města 21. 12. 2016 schválilo.  
Zastupitelstvo města dále vydalo 17. 12. 2018 opatření obecné povahy číslo 1/2018 - změna číslo 1 
ÚP Český Brod. Dále konstatovalo, že před vydáním změny číslo 1 ÚP Český Brod, ověřilo soulad ná-
vrhu změny číslo 1 ÚP Český Brod ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona s politikou 
územního rozvoje ČR v aktuálním znění, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v aktuál-
ním znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu 
Středočeského kraje.  
Územní plán je zveřejněn na webu města: https://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan 
V květnu 2019 byl veřejnosti předložen návrh Regulačního plánu, ke kterému se sešlo přes 200 námi-
tek a připomínek. Jejich vypořádání se protáhlo až do roku 2020. Zastupitelstvo města na 12. řádné 
jednání zastupitelstva města dne 24. 6. 2020 práce na tomto dokumentu zastavilo.  
 

2.6.3 Akční plán na rok 2020 - 2021 

Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. Akční plán, který stanovuje konkrétní speci-
fické cíle, akce a projekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadními dokumenty města 
jako je rozpočet města či rozpočtový výhled.  
Zastupitelstvo města na svém 9. řádném zasedání dne 22. 1. 2020 vzalo na vědomí vyhodnocení Akč-
ního plánu na období 2019 - 2020 a schválilo návrh Akčního plánu na období 2020 - 2021. 
 

VÝZNAMNÉ PROJEKTY (názvy neodpovídají názvu žádosti projektu)  
 

• Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova (2019 – 2020) 
• Podzemní kontejnery, ul. Palackého (2019 – 2020) 
• Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě (2017 - 2020) 
• Výměna kabelů VO – II. etapa (2020) 
• Singltrek v Dolánkách (2019 - 2020) 
• Alej do Klučova (2020) 
• Obnova pomníku Prokopa Holého I. a II. etapa (2020) 
• Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly (2020) 
• Bezbariérové úpravy pavilonu E (2020) 
• Rekonstrukce č. p. 1 - II. etapa (2020) 
• Gastroprovozovna pro nemocnici (2020) 
• Dokončení oprav fasády č. p. 70 (2020) 

https://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan
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• Rekonstrukce komunikace ul. Pod Velkým vrchem II. etapa (2020) 
• Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské (2020) 
• Stavební úpravy komunikací Na Prutě, U Dráhy, V Lánech (2020)  
• Instalace optovedení městského kamerového systému na sídlišti Jahodiště (2020) 
• Výměna kalového čerpadla v ČS na ČOV Liblice (2020) 
• Oprava severní části hřbitovní zdi I. etapa (2020) 
• Oprava oplocení asfaltového hřiště Liblice (2020) 
 
Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarového 
produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schválený 
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny pro-
střednictvím internetových stránek města. Na jejich aktualizaci nebo nově vytvořené dokumenty je 
veřejnost upozorňována opět na webu města a v měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Zde se také 
nejčastěji dočte, jak se naplňují cíle strategie města.  
 

2.7 PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2020 
 
Projekt Zdravého města a MA21, resp. naplňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných 
osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně sledovat na webových stránkách měs-
ta Český Brod v sekci Zdravý Brod https://www.cesbrod.cz/zdravy-brod/Pro propagaci je využíván i 
facebookový profil města, měsíčník Českobrodský zpravodaj (ke stažení i v elektronické podobě na 
webu města).  Dále pak plakáty na vývěskách, články v tištěných médiích Kolínský deník a na webu 
Region Pošembeří o.p.s.  
 
 
 

 

https://www.cesbrod.cz/zdravy-brod/
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2.8 HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2020 
 
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 byla v rozpočtu Města Český Brod pro rok 2020 určena 
rozhodnutím zastupitelstva 22. 1. 2020 finanční částka ve výši 100 000 Kč.  

2.8.1 Finanční podpora spolkové činnosti 

V dotačním programu města na podporu zájmových organizací byly schváleny tyto částky: 

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

dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města: 500 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 3  - investice NNO: 0 Kč; PROGRAMU Č. 3  - neinvestiční činnost NNO: 0 Kč 
 
Městské akce byly podpořeny z Fondu sportu, kultury a volného času částkou: 200 000 Kč 

2.8.2 Rozpočet zdravého města (stav ke dni 30. 11. 2020) 
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/ 
• Rozpočet schválený: 283 749 tis. 
• Rozpočet upravený: 293 634.49 tis. 
• Skutečné čerpání: 162 345.16 tis. 
 
Čerpání výdajů v oblastech (v tisících Kč) 

 
ODVĚTVÍ   
 

ROZPOČET 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
UPRAVENÝ 

SKUTEČNÉ 
ČERPÁNÍ 

SK K 
RU % 

 

Veřejná správa 73 475.95 71 795.25 62 062.59 86.44  

Školství 121 792.05 131 284.02 39 869.83 30.37  

Komunální služby 29 218.00 25 916.00 15 985.35 61.68  

Doprava 10 098.00 11 143.00 6 068.04 54.46  

Sociální služby 15 020.00 18 598.12 18 924.01 101.75  

Kultura 9 488.00 10 493.00 5 798.61 55.26  

Bezpečnost a veřejný pořá-
dek 

11 320.00 11 860.00 8 965.01 75.59  

Tělovýchova a zájmová čin-
nost 

4 750.00 4 022.00 3 380.96 84.06  

Průmysl a stavebnictví 4 277.00 4 277.00 1 138.09 26.61  

Životní prostředí 3 220.00 3 036.85 122.52 4.03  

Zemědělství 50.00 169.25 30.15 17.81  

Bydlení 0.00 0.00 0.00    

Ostatní 0.00 0.00 0.00    

Zdravotnictví 1 040.00 1 040.00 0.00 0.00  

CELKEM 283 749.00 293 634.49 162 345.16 55.29  

http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/
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1. Plánování s veřejností 
Termín: leden - listopad 2021 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 2.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
 

2. Aktualizace webu pro MA21  
Termín: leden - prosinec 2021 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: IT technik MěÚ, externista programátor 
 
3. Publicita ZM a MA21 
Termín: leden - prosinec 2021 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
 
4. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit MA21 
Termín: listopad 2021 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 4.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Akce: Adventní průvod světýlek  
 
5. Výroční zpráva MA21 za rok 2020 a akční plán zlepšování MA21 pro rok 2021 
Termín: leden  - únor 2021  
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 5.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Akce: projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou města 
 
6. Pořádání osvětových kampaní k UR 
Termín: leden - prosinec 2021 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
Kampaně: Broďáci Brodu - participativní rozpočet, Ukliďme Pošembeří, Veletrh sociálních služeb  
 
7. Pořádání vzdělávacích akcí k UR, MA21 pro veřejnost 
Termín: květen 2021 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
 
8. Finanční podpora aktivit k UR a MA21 vyplývajících z komunitního plánování 
Termín: leden - prosinec 2021 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, komise Programu pro podporu 
aktivit v sociální oblasti a odbor financí 
Akce: vyhlášení programu, zasedání komise vyhodnocení žádostí, doporučení RM 
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9. Plánování s veřejností k tématům udržitelného rozvoje 
Termín: leden - prosinec 2021 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 9.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Komise zdravého města, udržitelného roz-
voje a MA21, vedení města 
Akce: zjištění potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení 
 
10. Certifikované proškolení koordinátorky MA21  
Termín: březen - říjen 2021 
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst (kritérium 10.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: tajemník MěÚ, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst  
Akce: účast na seminářích NSZM, konference NSZM, online test  

 
11. Akční plán pro období 2021-22 ke Strategickému plánu Města Český Brod do roku 2022 
Termín: leden - prosinec 2021 (průběžně) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21, vedoucí odboru rozvoje 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje 
Akce: aktualizace a plnění zmíněného plánu 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ CÍLE 2021 
A. Broďáci Brodu -  připravení pravidel pro 2022 s ohledem vyhodnocení ročníku 2021 
B. Zřízení nové knihobudky v městském parku v Jiráskových sadech 
C. Zažít město jinak - nová kampaň pro 09/2021 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Petra Ištvániková, koordinátorka MA21 
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21 

 
V Českém Brodě dne 27. ledna 2021 

 
 
SEZNAM ZKRATEK: 

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


	MA21_vyrocni_zprava_2020
	1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
	1.1. Dílčí cíle projektu
	1.2. Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2020
	1.3. Organizační a administrativní zajištění projektu

	2 AKTIVITY PROJEKTU
	2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
	2.1.1 Veřejné setkání - představení architektonického návrhu nové školky
	2.1.2 Online anketa - Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra)
	2.1.3 Názorový průzkum 2020

	2.2 OSVĚTOVÉ KAMPANĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
	2.2.1 Českobrodská tržnice

	2.3 SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY, NNO A PODNIKATELŮ
	2.3.1 Českobrodský dobrovolník
	2.3.2 Dary na pomoc proti pandemii Covid-19
	2.3.3 Prázdninám odzvonilo
	2.3.4 Advent v papučích

	2.4 VZDĚLÁVACÍ AKCE
	2.4.1 Studium Virtuální univerzity třetího věku

	2.5 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
	2.6 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
	2.6.1 Strategický plán
	2.6.2 Územní plán
	2.6.3 Akční plán na rok 2020 - 2021

	2.7 PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2020
	2.8 HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2020
	2.8.1 Finanční podpora spolkové činnosti
	2.8.2 Rozpočet zdravého města (stav ke dni 30. 11. 2020)



	Plan_zlepseni_2021

