
Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

1.1.9

V návaznosti na Koncepci vzhledu 

města vytvořit vizuální manuál 

(osvětlení, lavičky, odpadkové koše, 

herní prvnky, stánky pro městské 

slavnosti, trhu, vývěsní štíty a další) 

a vzhled města a zavést jej

Projekt Koncepce 

vzhledu města 

OR ve 

spolupráci s 

OŽPZ a TS, + 

komise 

stavební

2014 30,00
z provozních prostředků OR 

max 50 

1.6.1 Vytvořit Koncepci ochrany ŽP
OŽPZ a 

komise OŽP
2014 50,00

Zpracovat spolu s Koncepcí 

města, klíčový materiál pro 

projektové dokumentace. Z 

provozních prostředků OŽPZ

1.1.2

Zkvalitnit údržbu stávajících 

veřejných prostranství vč. mobiliáře 

a dále ji rozvíjet na základě 

Koncepce vzhledu města

1) Projekt GIS - 

pasporty
 OR a TS  průběžně

10,00                       

200,00

Pasporty, z rozpočtu TS 200, 

město 10

1.6.4
Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov

Projekty: ZŠ Žitomířská  

školička, 1144        MŠ 

Sokolská,    Jídelna 

Bedřicha Smetany 1307             

Budova č. 56              

Kino

OR ve 

spolupráci s 

FO a PO 

průběžně 

dle Výzev 

OPŽP 2014

2100,00  

1400,00    

130,00                           

1906,00         

500,00           

924,00

investice -kofinancování 

projektových nákladů dle 

projektu a smlouvy-  

dofinancování 2014 - vlastní 

zdroje:                                               

ZŠ Žitomířská 1144 130,00                        

ZŠ Sokolská 3194,00                             

Jídelna B. S. 1906,00                

Budova č. 56 539,00                   

Kino 924,00  Bytové 

hospodářství       

Celkem 6 960,00

1.4.2.

Obnovit a udržovat zeleň podél 

komunikací a cest, vodních toků a 

ploch, mezí a dalších

Zlepšení 

mikroklimatických 

podmínek

OŽPZ 2014-2015 1 000,00

projekt s dotací OPŽP. Celkové 

náklady 10 345,00 dotace 

7758,00 spolufinancování 

2586,00     

1.4.4.

Zajistit prostupnost krajiny, 

propojení města s krajinou a 

propojení zeleně v rámci města

Realizace polní cesty 

P8 (V Lukách - 

Štolmíř)

Státní 

pozemkový 

úřad + OR

2014 400,00 napojení k hranici k intravilánu

1.4.4.

Zajistit prostupnost krajiny, 

propojení města s krajinou a 

propojení zeleně v rámci města

Zpracování podkladů 

pro zadání PD: 

propojení pro cyklisty 

Přistoupim - 

Malechov, Tismice - 

Č. Brod

OR ve 

spolupráci 

ODŽÚ

2015-2015 100,00
Vykoupení pozemků, příprava 

investic

1.3.9

Vytvořit podmínky pro dokončení 

zemní kabelizace rozvodů (elektro, 

telekomunikací, VO ad.)

Wolkerova ulice, 

řešení změny 

uspořádání uličního 

prostoru (zálivy, 

zeleň)

OR ve 

spolupráci s 

OŽPZ a TS,   

+ komise 

stavební

2014 5 000,00
V případě realizace s TS 

doplatek v roce 2015

1.1.7
Realizovat návrhy na rekonstrukci a 

nová veřejná prostranství

Aktualizace 

komplexního návrhu 

úprav ozelenění 

náměstí Arnošta z 

Pardubic a městského 

parku

OR ve 

spolupráci s 

OŽPZ a TS + 

komise 

stavební

2015 100,00 Příprava investic

Akutalizace strategického plánu města Český Brod

Priority rozvoje města na období 2014 - 2015 podle členů jednotlivých pracovních skupin dle klíčových aktivit 

KO1 Vzhled města, životní prostředí, zeleň

Specifický cíl



1.1.2

Zkvalitnit údržbu stávajících 

veřejných prostranství vč. mobiliáře 

a dále ji rozvíjet na základě 

Koncepce vzhledu města

Pořízení nové 

sekačky
TS          2015

1.1.2

Zkvalitnit údržbu stávajících 

veřejných prostranství vč. mobiliáře 

a dále ji rozvíjet na základě 

Koncepce vzhledu města

Pořízení 

vysokozdvižné 

plošiny 19 m

TS         2014-2017 3 000,00
Po skončení leasinku, akontace 

z fondu TS

1.5.3
Zajistit kultivaci a údržbu 

svozových míst

Návrh rozmístění 

podzemních 

kontejnerů na třídění 

+ seznam potředné 

obslužné techniky.

OR ve 

spolupráci s 

TS         

2014-2015 50,00
Mapování terénu, příprava 

investic, úprava náměstí

1.5.3
Zajistit kultivaci a údržbu 

svozových míst

Návrh "ohrazení" 

sběrných míst 

tříděneho odpadu

OR ve 

spolupráci s 

TS         

2014 50,00 Zpracování architektem

1.5.7.

Vybudovat funkční sběrný dvůr v 

souladu s potřebami likvidace 

širokého spektra odpadů vč. 

nebezpečných

Podprojekt Technické 

služby

OR ve 

spolupráci s 

TS

dle Výzvy

Podán projekt prosinec 2013, 

OPŽP                   investice -

kofinancování projektových 

nákladů dle projektu a smlouvy. 

Celkové náklady 7 091,00 

dotace 6382,00, 

spolufinancování 709,00 

1.5.1
Funkčně a efektivně třídit, případně 

využívat odpady vč. bio-odpadů

Projekt Technické 

služby
TS          průběžně z rozpočtu TS

Technické služby města+ 

Ekocom

16 600,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

2.1.6

Rovnoměrné rozprostření kontrolní 

činnosti na všechny provozovatele a 

prodejce. 

Plán kontrol ODOŽÚ průběžně 0,00 nová priorita

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 

Projekt  Přívětivý 

Brod

Straková ve 

spolupráci s 

TS

průběžně 50,00

2.3.4
Zapojit místní podnikatele do akcí 

ve městě

Jednotlivé projekty 

akcí města a NNO
vedení města průběžně 0,00

Prostřednictvím Fondukultury, 

sportu a VČ ( dále jen Fond 

KSVČ)

2.3.1.

Zajistit informovanost a propagaci 

poskytovaných služeb, obchodů a 

produktů ve městě a okolí

Projekt Komunikační 

strategie 

odbor 

tajemníka
průběžně

z rozpočtu ČBZ, 

IC

Českobrodský zpravodaj - 

inzerce a PR články, IC

50,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

3.3.4.

Vybudovat provázanou síť cyklotras 

a cyklostezek ve městě a okolí 

(přednostně podél Šembery

V KO 3 doprava

OR ve 

spolupráci s 

ODoŽÚ,OŽP

Z a komisí 

dopravy a 

MPZ

2015 30,00 Generel cyklostezek

3.1.1.

Vybudovat záchytná parkoviště v 

okolí centra P+R (u nádraží a 

dalších místech

1) Podprojekt 

Odstavné parkoviště 

P+R II Český Brod 

OR 2015 11 982,00

29.11.2013 podána žádost na 

ROP. Únor 2014 podání žádosti 

do nové výzvy na ROP, investice 

plánována na rok 2015. Dotace 

z EU         7 988, vlastní zdroje 

11 982

Klíčová oblast KO1 Celkem

Klíčová oblast KO2 Celkem

Specifický cíl

KO2 Podnikání, zaměstnanost, služby

Specifický cíl

KO3 Doprava



3.2.5.

Zajistit průběžnou údržbu a opravu 

infrastruktury veřejné dopravy 

(komunikace, osvětlení)

Projekt Rekonstrukce 

komunikace Jatecká a 

V Chobotěš

OR 2014 3 000,00
Projekt předložen v prosinci 

2014 na ROP Střední Čechy

3.3.5
Vybudovat stezky pro další 

nemotorovou dopravu
V KO 3 doprava

 OR ve 

spolupráci s 

OŽPZ, 

ODOŽÚ a 

komisí 

dopravy 

2016
dle dotačních 

podmínek

3.3.10.

Preferovat oddělení cyklistické a 

další nemotorové dopravy včetně 

pěší dopravy

V KO 3 doprava

ODOŽÚ ve 

spolupráci s 

OR, OŽPZ a 

komisí 

dopravy 

průběžně
dle dotačních 

podmínek

15 012,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

4.2.1

Zpracovat, případně aktualizovat 

generely stavu vodohospodářské 

infrastruktury návaznosti na rozvoj 

bydlení jako součást zpracování  ÚP 

včetně řešení odlehčovací stoky v ul. 

Sportovní a přípravy na zpracování 

PD vodovodního přivaděče z 

Dolánek (1.3.6)

Kanalizace v ulici V 

Chobotě

OR ve 

spolupráci 

1.SČV

2014    

2014

1500,00       

2000,00
Vodohospodářský fond

4.1.1
Zpracovat Koncepci podpory a 

rozvoje bydlení města Český Brod

Projekt Koncepce 

bydlení

Nekolný,     

OR
2014 0,00

4.4.1

Rozvíjet spolupráci s majiteli 

pozemků v rozvojových zónách a s 

podnikatelskými subjekty 

zajišťujícími bydlení (včetně 

finančních ústavů) a nalézt společná 

řešení pro rozvoj bydlení v Českém 

Brodě

Podprojekt Koncepce 

bydlení

Nekolný,     

OR, OSÚP
průběžně 0,00

3 500,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

5.2.1.

Rozšířit prostorové a zajistit 

materiální vybavení a personální 

zajištění pro poskytování všech 

sociálních služeb

Podprojekt 

Komunitní plánování 

soc. služeb

vedení,        

OR 
průběžně

dle dotačních 

podmínek

Využití areálu nemocnice, 

spolupráce s dalšími subjekty

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) 

Podprojekt 

Komunitní plánování 

soc. služeb

vedení,        

OR, OSV 
průběžně

dle dotačních 

podmínek

Využití areálu nemocnice, 

spolupráce s dalšími subjekty. 

RM odmítla návrh na 

rekonstrukci části polikliniky 

prostřednictvím dotace MMR

5.2.2.
Realizovat a aktualizovat Komunitní 

plán sociálních služeb

Projekt Komunitní 

plánování soc. služeb
OSV,             2014 10,00

2014-zhotovení bannerů k 

prevenci kriminality- cca 10,00. 

Z rozpočtu Komunitního 

plánování OSV

5.2.3.
Zajistit odlehčovací služby dle 

potřeb klientů a jejich rodin

Projekt Komunitní 

plánování soc. služeb
OSV,             průběžně 270,00

z rozpočtu Komunitního 

plánování OSV

280,00

Klíčová oblast KO3 Celkem

Klíčová oblast KO5 Celkem

KO4 Bydlení

Specifický cíl

KO5 Zdravotnictví a sociální služby

Specifický cíl

Klíčová oblast KO4 Celkem



Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

6.3.2.
Dále rozšiřovat městský kamerový 

dohlížecí systém

Projekt Městská 

policie

Odbor 

tajemníka, OR 

a MP,        

průběžně, 

dle Výzev 

MV

dle dotačních 

podmínek

6.3.6.
Snížit počet rizikových objektů 

(herny)
Projekt MP

OSÚP, MP, 

OSVa komise 

bezpečnosti

průběžně
nepovolovat další? Vazba na 

Fond kultury, sportu a VČ

6.3.7.
Posílit početní stav Městské policie 

pro zajištění nepřetržitého provozu

Projekt: Město Český 

Brod - rozšíření 

městského 

kamerového systému

vedení města, 

komise 

bezpečnosti

2015 500,00
Na základě schválení Koncepce  

činnosti městské policie 2014

6.2.2.

Zajistit cílené preventivní programy, 

projekty a akce pro děti a mládež 

(např. na témata: drogy, 

vandalismus, konfliktní jednání, 

alkoholismus, kriminalita atd).

Projekt Komunitní 

plánování soc. služeb

OSV ve 

spolupráci se 

školami a 

NNO

průběžně 

dle Výzev 

MŠMT

300,00

Koncepce komunitního 

plánování. Z programu podpory 

aktivit v sociální oblasti 300/rok

800,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

7.2.7
Regenerovat MPZ Český Brod a 

Štolmíř jako urabnistické celky

Projekty dle 

opravovaných 

památek, Koncepce 

regenerace MPZ

OR,       

komise MPZ
2014 500,00 Hradby, Masné krámy               

7.2.3.

Vytvořit naučné stezky, propojit jimi 

zajímavá místa ve městě a okolí - 

přírodní, kulturní, historické a další 

(např. slovanská hradiště, významné 

historické stavby, lidová 

arachitektura, přírodní lokality 

apod.)

Vyznačit významné 

domy, zadat do 

zásobníku projektů

OŽPZ ve 

spolupráci s 

OR a komisí 

dopravy a 

MPZ

průběžně 

dle Výzev 

MK a 

dalších 

donátorů

dle požadované 

spoluúčasti 

dotačního titulu

7.1.3.
Vytvořit Marketingovou studii CR 

včetně Akčního plánu

Koncepce cestovního 

ruchu

odbor 

tajemníka
2014 40,00

7.3.2.

Rekonstruovat a využít budovu 

Podlipanského muzea, regenerovat 

muzejní zahradu

spolupráce s 

Podlipanským 

muzeem

vedení města a 

vedení muzea, 

OR

2015-2016

7.6.
Mezinárodní výměny, partnerská 

města

Projekty: Husitská 

města, Mezinárodní 

spolupráce, Brody

vedení a odbor 

tajemníka

průběžně 

dle dohod
50,00

Nová priorita v návaznosti na 

Koncepci spolupráce se 

zahraničními a českými 

partnery 2014

590,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

8.2.1.

Zajistit odpovídající prostory a 

jejich kapacitu pro předškolní, 

školní i zájmové vzdělávání 

1) Podprojekt ZŠ 

Žitomířská 2) Jídelna 

B. Smetany, 3) ZŠ 

Tyršova  

ředitelé škol 

ve spolupráci 

s vedením 

města

2014-2015 3 500,00

1) Rekonstrukce Školní jídelny 

2) Prostory pro ZŠ Tyršova                                

1) 3000,00/2014               

3000,00 /2015                              

2) Z projektů škol 

8.5.5

Zabezpečit pracovní setkávání 

vedení škol a školských zařízení a 

zástupců Města k řešení otázek 

vzdělávání ve městě a okolí

1) Projekt 

Meziobecní 

spolupráce (SMO) a  

projektu OP LZZ      

2) PO v systému 

Lotus notes

vedení a OR, 

FO, ředitelé 

škol 

2014-2015 0,00

Mimo projekty: Školní 

parlamenty, rady škol, společné 

akce, účast na akcích KO č. 

5,6,8,10            Náklady 

projektu hradí MŠMT a SMO 

KO6 Bezpečnost

Klíčová oblast KO7 Celkem

KO8 Vzdělávání 

Specifický cíl

Specifický cíl

KO7 Cestovní ruch a památky 

Specifický cíl

Klíčová oblat KO6 Celkem 



8.4.4

Realizovat převentivní programy ke 

snížení sociálně patologických jevů 

ve městě a okolí

Projekt Komunitní 

plánování sociálních 

služeb

vedení a OSV průběžně 300,00

Provázanost s Komunitním 

plánem a Programem podpory 

aktivit v sociální oblasti. 

300/rok

8.6. Mezinárodní výměny studentů Projekty škol ředitelé škol průběžně 50,00

Nová priorita v návaznosti na 

Koncepci spolupráce se 

zahraničními a českými 

partnery, finanční příspěvek z 

Fondu kultury, sportu a VČ. 

50/rok 2014/2015

3 850,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

9.1.3

Zajistit financování akcí a projektů, 

které naplňjí cíle stanovené ve 

Strategickém plánu

Finanční výhled, 

Aktuální přehled 

investičních akcí 

vedení a FO 
2014           

2015

15500,00             

15000,00

viz Přehled investic,  na rok 

2014 a následně 2015

9.2.1.

Zkvalitnit stávající formy 

informování veřejnosti, zvláště 

Českobrodský zpravodaj, hledat 

nové cesty a prostředky a zajistit 

efektivnost informování veřejnosti

Projekt 

1)Komunikační 

strategie 

(Českobrodský 

zpravodaj,webové 

stránky města)           

2) Informační 

centrum pro mládež

odbor 

tajemníka 
průběžně 700,00

1) Z Fondu KSVČ - 300,00 /rok        

2) MŠMT  - podpora ICM                                                                             

400,00 /rok

9.2.8.

Využívat stávající i nová zapojení 

do regionálních, národních a 

zájmových sdružení

Realizace projektů: 

Meziobecní 

spolupráce,        

MA21, 

benchmarkingová 

iniciativa,          

Město pro byznys,

vedení a OR, průběžně
Z projektů a provozních 

prostředků

9.2.7.
Lépe využívat a rozšiřovat kontakty 

se zahraničními partnery

Projekty: Husitská 

města, Mezinárodní 

spolupráce

vedení a odbor 

tajemníka 
průběžně 80,00 viz KO 7 a 8,    80tis./rok

31 280,00

Název aktivity

Nositel 

/odpovědnost/ 

Spolupráce 

Termín
Podíl města   

(Kč. v tis.)
Poznámka

10.3.1.

Naplňovat Programy pro podporu 

kultury, sportu a volnočasových 

aktivit a investičních kritérií, priorit 

a finančních alokací

Programy podpory 

kultury, sportu a 

volného času

Výběrová 

komise 

Programů

průběžný 

dle Výzev 

Programů

3 000,00

Možnost finanční podpory pro 

následující SC. 3000/rok 

prostřednicvím Fondu KSVČ

10.1.2.

Rekonstruovat a udržovat sportovní, 

kulturní a další zařízení vč. vybavení 

dle doporučení auditu

1) Kino Svět - kultura 

do města zpět           

2) Kolostavy ve městě                       

3) dle projektů

vlastníci 

zařízení

dle 

projektů

dle výsledku 

výběrových 

řízení projektů z 

Fondu KSVČ a 

rozpočtu TS

Využití nemocniční zahrady, 

udržba veřejných sportovišť, 

investiční akce NNO 

10.2.4.

Realizovat městské slavnosti, 

festivaly, přehlídy, klání, sportovní 

soutěže a kulturní a další 

celoměstské akce pro občany i pro 

návštěvníky města a okolí

1) Bambiriáda          

2) Město v pohybu    

3) "Kulturní slavnosti 

Podlipanska"                 

4) dále dle akcí

odbor 

tajemníka ve 

spolupráci s 

NNO

dle 

kalendáře 

akcí města 

a regionu

300,00

1) Cyklus městských akcí: 

Bambiriáda, Město v pohybu, 

Hudební a divadelní přehlídka, 

2) tradiční akce  NNO 

3)Českobrodský zpravodaj. 

300/rok

10.2.1.

Vytvořit podmínky pro 

profesionalizaci personálního 

obsazení organizací a institucí 

kultury, sportu, rekreace a VČ

Programy podpory 

kultury, sportu a VČ

dotčené 

organizace a 

NNO

průběžný 

dle Výzev 

Programů 

2014-2015

Z Fondu KSVČ, dle požadavků 

NNO a jejich projektů

Klíčová oblast KO8 Celkem

KO9 Řízení rozvoje, správa města a spolupráce

Specifický cíl

Klíčová oblast KO9 Celkem

KO10 Rekreace, sport a aktivity volného času

Specifický cíl


