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Slovo starosty 
Vážení občané! 
 

Stejně tak jako v minulých letech jsme pro vaše potřeby zpracovali výroční zprávu města, ze které se 
můžete dozvědět, čím se městský úřad a městské příspěvkové organizace v roce 2020 zabývaly. I z 
letošní zprávy získáte základní přehled o městě, jeho struktuře, příspěvkových organizacích, strate-
gickém plánování nebo hospodaření města. Materiál obsahuje také velké množství tabulek, grafů, 
přehledů a fotografií, pomocí nichž se snažíme dokreslit, o jak rozmanitý rok šlo. Na tomto místě 
mám tu čest okomentovat a ve stručnosti přiblížit, jak z pozice vedení města vidíme rok 2020. 
 

Minulý rok byl skoro celý ovlivněn celosvětovou pandemií koronaviru. Její dopady byly citelné i na 
život našeho města. Po nástupu první vlny byl nedostatek hygienických a ochranných prostředků, 
který jsme překonali za vydatné pomoci občanů, občanských sdružení i místních firem, za což jim 
patří velký dík. Ochranná opatření bylo potřeba přijmout i na městském úřadě, v městem zřizovaných 
organizacích, dalších veřejných budovách i v obchodech a službách.  Po letním částečném rozvolnění 
nemoc s mnohem větší silou udeřila na podzim a mimo nemalého počtu nemocných bohužel i 
v Českém Brodě začali umírat první lidé. Uzavřeny musely být postupně všechny typy škol, ochrome-
ny byly kulturní, sportovní i ostatní společenské aktivity.  
 

Mimořádná situace měla samozřejmě dopad na rozpočet a město muselo přijímat úsporná opatření. 
Některé plánované akce, jako je například rekonstrukce komunikace v liblické ulici K Vysílači, jsme 
byli nuceni odložit až na rok 2021.  Avšak chod města a jeho úřadu byl zajištěn a zahájené investiční 
práce pokračovaly dál. Zásadní investiční akcí roku 2020 bylo dokončení přestavby bývalé výměníko-
vé stanice v areálu nemocnice na školní jídelnu a též současné nemocniční kuchyně na kuchyň školní. 
Tím jsme zabezpečili nejen dostatečnou kapacitu jídel pro českobrodské školy, ale i pro jejich pláno-
vaný rozvoj. 
 

I v tomto roce jsme pokračovali v investicích do školních budov. Mimo jiné se vybudovaly dvě nové 
odborné učebny v základní škole v Tyršově ulici. Připravují se též kompletní projektové dokumentace 
na přístavbu hlavní budovy základní školy v Žitomířské ulici a na novou mateřskou školku v Kollárově 
ulici. Pokračovaly práce na rekonstrukci radnice pro agendy státní správy, konkrétně pro evidenci 
obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady. Předmětem úprav je také hlavní schodiště druhé 
budovy úřadu, což v následujících etapách umožní i proměnu pokladny, podatelny a hlavně přemís-
tění služebny městské policie do přízemí této budovy. Dalších mnoho investičních akcích, na kterých 
se v roce 2020 pracovalo, najdete v části věnované odboru rozvoje. 
 

Ale nejen investicemi se město a jeho organizace zabývají. Připravuje se mnoho různých zajímavých 
projektů a bude záležet na tom, jaké publikum osloví, zda si získají své zákazníky a zda se podaří zajis-
tit potřebné prostředky na jejich provoz a rozvoj. Pro příklad mohu zmínit dokončovanou terénní 
základnu ve Vrátkově, nové poradenské centrum v nemocnici či stezky propojující město s krajinou i 
okolními obcemi.  Neboť některé projekty jako například Šemberské stezky se setkaly s velkým zá-
jmem a můžeme je hodnotit jako úspěšné. Ke konci roku též došlo ke vzniku nové příspěvkové orga-
nizace Školní jídelna Český Brod, která  bude zajišťovat právě již zmíněné školní stravování v nové 
školní jídelně v areálu nemocnice a v roce 2021 bude do této organizace též začleněna školní jídelna 
ve Smetanově ulici. Výhledově by tato školní kuchyně měla vařit všechna školská zařízení v našem 
městě i pro některá v okolních obcích.  
 

Z výroční zprávy města se samozřejmě dozvíte mnoho dalších zajímavých informací, které jsem na tak 
krátkém prostoru nemohl obsáhnout, ale to neznamená, že by byly méně důležité, než záležitosti 
výše zmíněné. Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na rozvoji našeho města podílí myš-
lenkou, radou, prací či třeba oprávněnou kritikou. Dle mého názoru má Český Brod za sebou další 
úspěšný rok a doufám, že i v roce následujícím budeme pokračovat minimálně v podobném trendu. 
 

Jakub Nekolný, starosta města 
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1. ÚVOD 
VOD 
Město Český Brod s rozlohou 1 971 ha najdete ve Středočeském kraji, 35 km východně od Prahy. Leží 
na hlavní trati Praha – Kolín. Je centrem převážně zemědělského regionu a vykonává činnost obce 
s rozšířenou působností pro 24 obcí na rozloze 18 431 ha s celkovým počtem 21 537 trvale přihláše-
ných obyvatel. Se svými třemi místními částmi - Zahrady, Liblice a Štolmíř je druhým největším měs-
tem kolínského okresu. K trvalému pobytu se v Českém Brodě k 31. 12. 2019 přihlásilo 7 049 obyva-
tel. 
 
Královské město Český Brod, dříve Biskupský Brod, má bohatou minulost spadající do 12. století, kte-
rá je tvořena událostmi a příběhy, jejichž jevištěm bylo samo město, jeho hradby, měšťanské domy, 
náměstí a sakrální stavby. Město se může pochlubit historickým centrem, kterému vévodí stará rad-
nice a kostel sv. Gotharda s kamennou zvonicí. Za zmínku určitě stojí i novorenesanční radnice č. p. 
70, dnešní sídlo MěÚ, která sloužila dříve jako záložna. Milovníci temných zákoutí mohou navštívit 
českobrodské podzemí.  Sklepení byla významná po velkém rozmachu pivovarnictví ve 14. st., kdy 
sloužila k uskladnění piva a surovin potřebných k jeho vaření. Období husitství připomíná stálá expo-
zice v Podlipanském muzeu a Pomník bitvy o Lipan. Ve Štolmíři se nachází jedna z nejvýznamnějších 
památek na Kolínsku barokní kostel sv. Havla (postavený v letech 1710 – 1750, autorem původního 
projektu současné stavby je pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů František 
Maxmilián Kaňka).  
 
Cyklisté i turisté mohou využít naučnou stezku Zahrady nebo Ovocnou středočeskou stezku, která své 
návštěvníky provede českobrodským krajem ovocnářství.  
 
Český Brod žije bohatým kulturním, společenským i sportovním životem. Bohužel v době pandemie 
onemocnění Covid-19 byla řada akcí zrušena. Jednou z nejvýznamnější události roku 2020 na poli 
kultury v našem městě bylo výročí 150 let od založení T. J. Sokol Český Brod. Plánované oslavy se však 
z uvedených důvodů nekonaly. Za zmínku jistě stojí výročí dvacetileté existence neziskové organizace 
LECCOS, kdy se oslavy přesunuly do online světa. 7. května 2020 jsme si připomněli 75. výročí konce 
druhé světové války položením kytice u pomníků padlých hrdinů. Díky možnému rozvolnění vládních 
opatření, kdy začala pandemie během letních měsíců částečně ustupovat, jsme mohli na slavnostním 
předání 25. 6. 2020 vyhlásit Osobnosti města Český Brod 2020. Pořádali jsme také farmářské trhy 
zakončené akcí pro rodiny s dětmi Prázdninám odzvonilo. 12. září 2020 jsme oslavili 175. výročí Olo-
moucko - pražské drážní trasy, které jsme spojili s odloženým slavnostním otevřením parkoviště B + 
R. V době adventu se opět opatření v důsledku nárůstu nemocných Covid-19 zpřísnila. Tradiční akce 
Adventní průvod světýlek dostala podobu čtyř tematických video záznamů s názvem Advent v papu-
čích.   
 
 

   
Ilustrační foto: 75. výročí konce druhé světové války, otevření parkoviště B + R, Prázdninám odzvonilo 
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1.1  Základní údaje o městě 
 

Město Český Brod leží ve Středočeském kraji na katastrální ploše 1 971 ha.  
Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 7 049  
 
Město Český Brod 
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
IČO: 00235334 
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení:  9294910237/0100  
Transparentní účet fondu infrastruktury: 123-165420257/0100 
Tel: 321 612 111 
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz 
E-podatelna: epodatelna@cesbrod.cz 
Datová schránka: jgqbsve 
Internetové stránky města: www.cesbrod.cz 
Facebookový profil: www.facebook.com/cesbrod  

 
Obce v rozšířené působnosti města (ORP): 
Břežany II, Bříství, Černíky, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Měs-
tys Kounice, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tu-
choraz, Tuklaty, Vitice, Vrátkov, Vykáň. (Celkem 24 obcí s celkovým počtem 21 537 trvale přihláše-
ných obyvateli.) 
 
Partnerská města:  

 Köngen, Spolková republika Německo, 

 Southwell, Velká Británie, 

 Pontarlier, Francie, 

 Česká města s názvem Brod.   
 
Mezi česká partnerská města patří: 
Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod a Brod nad Dyjí. V uplynulém roce tato města 
realizovala fotosoutěž Brody v Brodě.  
 
Mezi další akce partnerských měst s husitskou tradicí patří i Husova pouť.  
 

Letecký snímek města v zimě 
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2. ORGÁNY MĚSTA 
 

2.1 Vedení 
 

 

Starosta  
Bc. Jakub Nekolný 
ODS  
e-mail: nekolny@cesbrod.cz   
 

  

 

Místostarosta  
Mgr. Tomáš Klinecký  

TOP 09 a nezávislí  

e-mail: klinecky@cesbrod.cz 
 
 

 

Tajemník MěÚ Český Brod 
Ing. Aleš Kašpar  
e-mail: kaspar@cesbrod.cz 
 

 
 

2.2 Zastupitelstvo města 
 
 

 Baslová/Šmejkalová Lucie (Českob-
roďák SNK) 

 Blažková Karolína  - od 22. 8. 2020 
(TOP 09 a nezávislí) 

 Hájek Václav (ANO 2011) 

 Havlíček Jiří (Českobroďák SNK) 

 Hovorková Lucie (ODS) 

 Charvát Tomáš (Pro Brod) 

 Janík Pavel (SNK - Zájmy Českého  
Brodu) 

 Klinecký Tomáš (TOP 09 a nezávislí) 

 Kokeš Jaroslav (Českobroďák SNK) 

 Korec Václav (KSČM) 

 Kratochvílová Jana - rezignace 
21. 8. 2020 (TOP 09 a nezávislí) 

 Majer Milan (ODS) 

 Málek Metoděj (Českobroďák SNK) 

 Mrvík Vladimír Jakub (Pro Brod) -
rezignace 1. 2. 2020   

 Nekolný Jakub (ODS) 

 Přikryl Jan (Pro Brod) - od 2. 2. 2020 

 Slavík Jiří (TOP 09 a nezávislí) 

 Stuchl Jiří (Starostové a nezávislí) 

 Sýkora Jan (SNK - Zájmy Českého  
Brodu)  

 Sýkora Jaroslav (ANO 2011) 

 Talacko Jaroslav (ODS) 

 Ulík Filip (TOP 09 a nezávislí) 

 Vlasák Martin (ODS) 
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2.3 Rada města 
 
 

 

Starosta  
Bc. Jakub Nekolný 
ODS  
e-mail: nekolny@cesbrod.cz   
 

 Místostarosta  
Mgr. Tomáš Klinecký  

TOP 09 a nezávislí  

 e-mail: klinecky@cesbrod.cz 
 
 

 

Ing. Milan Majer 
ODS 
 e-mail: majer@cesbrod.cz 

 

 Ing. Filip Ulík 

TOP 09 a nezávislí  

 

e-mail: ulik@cesbrod.cz  
 

 
 Tomáš Charvát 

Pro Brod 
 e-mail: charvat@cesbrod.cz 

 Mgr. Pavel Janík 
SNK - Zájmy Českého Brodu 
e-mail: janik@cesbrod.cz 

 Bc. Jiří Stuchl 
STAN 
e-mail: stuchl@cesbrod.cz 
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2.4 Výbory a komise  
 

FINANČNÍ VÝBOR 

 Filip Ulík - předseda 

 Barbora Tyglová 

 Boris Podhorský 

 Eva Tožičková 

 Jaromír Fisher 

 Lucie Baslová (Šmejkalová) 

 Michaela Misterková 

 Petr Novák 

 Renata Rahmová  
 

KOMISE BEZPEČNOSTI 

 Libor Žofka - předseda 

 Jan Pardubský 

 Jan Svoboda 

 Jiří Havlíček 

 Martin Pačes 

 Miloš Polák 

 Václav Hájek 

 Vladimír Salamánek 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 Metoděj Málek - předseda 

 Evžen Pospíšil 

 Hana Sixtová  

 Jan Bouda 

 Pavel Hertl 

 Pavel Kvasnička 

 Václav Hájek 
 

KOMISE PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

 Irena Kuklová - předsedkyně 

 David Žofka 

 Lenka Jelínková  

 Marek Šubrt 

 Petr Smažil 

KOMISE PRO REGENERACI MPZ 

 Vladimír Jakub Mrvík – předseda 

 David Novotný 

 Irena Vomáčková 

 Jan Firbas  

 Jan Psota 

 Jaroslav Petrásek 

 Jitka Kocourková 

 Lenka Kovářová 

 Ludmila Raková 

 Markéta Havlíčková 

 Martin Semrád 

 Zdenka Bočková 
 

KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 

 Josef Ležal – předseda 

 Diana Minaříková 

 Iveta Librová 

 Jaroslav Petrásek 

 Jiří Pospíchal 

 Marcela Chuchlová 

 Michaela Fikejzová 

 Milan Majer 

 Pavel Kvasnička 

 Renata Tejnská 

KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A STAVEBNICTVÍ 

 Jan Přikryl – předseda 

 Jaroslav Petrásek 

 Jaroslav Sýkora 

 Jiří Pospíchal 

 Markéta Havlíčková 

 Martin Vlasák 

 Michal Fott 

 Milan Majer 

 Pavel Fuchs 

 Petr Kovář 

 Richard Lupoměský 

 Václav Korec  
 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ 

 Tomáš Charvát – předseda 

 Darina Doškářová 

 Jakub Nekolný 

 Jana Bízková 

 Jiří Slavík 

 Martin Dušek 

 Pavel Janík 

 Vladimír Jakub Mrvík 
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KULTURNÍ KOMISE 

 Karolína Blažková – předsedkyně 

 Eva Petrásková 

 Eva Vedralová 

 Irena Kuklová 

 Lucie Ulíková 

 Petr Fořt 

 Tomáš Charvát 

 Tomáš Vondra  

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Jaroslav Najbert - předseda 

 Hana Sixtová 

 Jan Rákocy 

 Karolína Blažková 

 Ladislav Velehradský 

 Lucie Kolingerová 

 Michala Misterková 

 Milan Majer 

 Pavel Bretšnajdr 

 Roman Frodl 

 Vladimír Martínek 
KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA,  
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A MA21  

 Jakub Nekolný – předseda 

 Jana Tůmová 

 Petr Čermák 

 Petr Fořt  

 Petra Ištvániková 

 Renata Neufusová 

 

 

2.5 Organizační schéma města 
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3. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
 

3.1 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. 

3.2 Územní plánování 
 
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. řádném 
jednání zastupitelstva města dne 24. 6. 2020 práce na tomto dokumentu zastavilo. 
  

3.3 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. 
 
Společná kritéria pro volbu priorit: naplňování Strategického plánu, naléhavost řešení, možnost zís-
kání finančních zdrojů, potřebnost, význam, reálnost. 
 
Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarové-
ho produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schvá-
lený Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny 
prostřednictvím 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. 
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3.4 Zdravé město 2020 
 
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“. Také v roce 2020 jsme realizovali projekt Zdravého města a Místní Agendy 21 (MA21), resp. na-
plňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd. 
Tyto aktivity bylo 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. V roce 2020 naše město 
obhájilo v plnění kritérií kategorii C (informační systém MA21 z pověření Ministerstva životního pro-
středí provozuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí). 
 

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 respektováni 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“. 

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, regionální, národní i mezinárodní úrovni. 

 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy 
udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udr-
žitelné 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 je-
jich 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“.  

 
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 a odborníky. 
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Aktivita  MJ  Počet  Komentář  

Komunitní kampaně Počet  1 Českobrodská tržnice (farmářské trhy) 

Veřejná projednání/ 
kulatý stůl 

Počet  3 Veřejné setkání - představení architektonického 
návrhu nové školky, Online anketa - vybudování 
centra opětovného vyžití (re-use centra), Názorový 
průzkum 2020 

Vzdělávací akce Počet  1 Virtuální univerzita třetího věku 

Spolupráce veřejné správy, 
NNO a podnikatelů 

Počet  1 Advent v papučích 

 
 

 
 

  

Ilustrační foto aktivit projektu Zdravého města 

 
Městské akce byly podpořeny v celkové částce 180 000 Kč takto: 
Oslavy 150. výročí založení T. J. Sokol Český Brod (50 000 Kč), letní promítání s Kinematografem bratří 
Čadíků (20 000 kč) a Adventní průvod světýlek (110 000 Kč). 

3.5 Granty zdravého města  
 

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: 326 000 Kč 

 PROGRAMU Č. 3  - investice NNO: 0 Kč; PROGRAMU Č. 3  - neinvestiční činnost NNO: 0 Kč 
 
 

Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 

Název organizace Poskytnutá dotace (Kč) 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod 30 000 

SK Český Brod z.s. 230 000 

Srdcovky z.s. 30 000 

Stáj NaPoli z.s. 20 000 

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s. 40 000 

T. J. Sokol Český Brod 210 000 

TJ Liblice z.s. 212 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 530 000 

VOX Bohemicalis, z.s. 92 000 

Celkem 1 500 000 
Tab. Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 
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Program č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory, reprezentace města 

Název organizace Poskytnutá dotace (Kč) 

Corridoor z.s. 10 000 

Českobrodský spolek šachovní 9 000 

Guardia Broda Bohemicalis z.s. 8 000 

Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s. 13 000 

Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 10 000 

Klub českých turistů, odbor Český Brod 22 000 

Římskokatolická farnost Český Brod 11 000 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod 5 000 

Skála Radek 5 000 

Společnost přátel gymnázia Český brod, z.s. 23 000 

Spolek přátel obce Liblice 13 000 

Srdcovky z.s. 6 000 

TJ Liblice z.s. 5 000 

LECCOS z.s. 13 000 

SK Český Brod z.s. 25 000 

T. J. Sokol Český Brod 18 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 130 000 

CELKEM 326 000 

Tab. Program č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží 
a seniory, reprezentace města 
 
 

   
 

 
 

 
 
Ilustrační foto aktivit Programů č. 1 a 2 
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4. HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
 
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: https://rozpocet.cesbrod.cz/rr/ 
 
Celkový objem příjmů za rok 2020 činil 263 112 tis. Kč a celkový objem výdajů za rok 2020 činil  
240 250 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo 22 862 tis. Kč. 
 
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků za rok 2020 činily 6 740 tis. Kč.  
Dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů k 31. 12. 2020 činily celkem 51 510 tis. Kč. 
 
 
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 

Text Schválený  
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Výsledek  
od počátku roku 

% RU 

Daňové příjmy 139 225 000,00 121 468 500,00 128 767 111,31 106,00 

Nedaňové příjmy 13 075 000,00 11 092 250,00 12 438 928,58 112,14 

Přijaté transfery 128 339 000,00 124 089 640,00 187 067 320,22 150,75 

PŘÍJMY CELKEM 280 639 000,00 256 650 390,00 328 273 360,11 127,90 

Konsolidace příjmů 10 030 000,00 10 100 000,00 65 161 711,16 645,16 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 270 609 000,00 246 550 390,00 263 111 648,95 106,71 

 
 
 
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 

Text Schválený  
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Výsledek  
od počátku roku 

% RU 

Běžné výdaje 166 707 000,00 168 644 190,00 223 819 891,61 132,71 

Kapitálové výdaje 127 072 000,00 108 897 200,00 81 591 645,18 74,92 

VÝDAJE CELKEM 293 779 000,00 277 541 390,00 305 411 536,79 110,04 

Konsolidace výdajů 10 030 000,00 10 100 000,00 65 161 711,16 645,16 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 283 749 000,00 267 441 390,00 240 249 825,63 89,83 

 
 

 Souhrnné informace o rozpočtu na webu města:  
https://www.cesbrod.cz/category/rozpocty-mesta 

 Přílohy k rozpočtu na webu města: 
https://www.cesbrod.cz/media/pdf/rozpocty/2020/prilrozp2020.pdf  
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5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY, NEZISKOVÉ  
ORGANIZACE 
 

5.1 Příspěvkové organizace města 
Město je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací (PO). Základní informace i jejich výroční zprávy 
najdete internetových stránkách jednotlivých organizací.  
 
Kontaktní informace:  

 Centrum vzdělávání, informací a kultury - www.cesbrod.cz/infocentrum.cz, 

 Domov Anna - www.domov-anna.cz, 

 MŠ Kollárova - www.msletadylko.cz, 

 MŠ Liblice - www.skolka-liblice.cz, 

 MŠ Sokolská - www.mssokolska.cz, 

 Školní jídelna Český Brod - www.skolnirestaurantcb.cz, 

 Technické služby Český Brod - www.tsceskybrod.cz, 

 ZŠ Tyršova - www.2zscbrod.cz, 

 ZŠ Žitomířská - www.zszitomirska.info. 
 

 
 
   

    
 Ilustrační foto činnosti příspěvkových organizací  

 
 
 
 

http://www.msletadylko.cz/
http://www.skolka-liblice.cz/
http://www.mssokolska.cz/
http://www.2zscbrod.cz/
http://www.zszitomirska.info/
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5.2 Organizační složky 
 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 
Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rám-
ci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např. zák. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách). Městská policie Český Brod je orgánem města, 
který byl zřízen zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003. 
  
V roce 2020 provádělo výkon služby 14 zaměstnanců městské policie. Z toho bylo 10 strážníků s 
osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a 4 zaměstnanci, kteří prová-
dějí obsluhu MKDS, PCO, zajištění tísňové péče pro Život Plus 
 
 

Úsek Počet pracovníků 

Strážník - pověřen vedením MP, zbrojíř, odchyt toulavých zvířat                                           1 

Strážník – zástupce pověřeného strážníka vedením MP, zbrojíř, odchyt toula-
vých zvířat                                          

1 

Strážník - zbrojíř, odchyt toulavých zvířat 7 

Strážník – zbrojíř, odchyt toulavých zvířat, psovod                                1 
Tab. Personální zastoupení odboru  

 
    
V roce 2020 disponovala městská policie jedním osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Kodiaq. 
Tak jako i v minulém období se strážníci chovali k občanům maximálně vstřícně. Při řešení přestupků 
postupovali tak, aby došlo především k nápravě a dodržování platných právních předpisů bez nadby-
tečně uložených blokových pokut, nebo následnému řešení u správních orgánů. V roce 2020 strážníci 
městské policie plnili všechny úkoly stanovené příslušnými zákony. Důraz v uplynulém období byl 
kladen především na plnění: plánu hlavních úkolů a koncepce.    

 

Přehled výkonů Počet 

Vyřešené přestupky v blokovém řízení 769 

Zkrácené + správní řízení 7 848 

Z toho na úseku dopravy 467 

Z toho překročení rychlosti 253 

Z toho alkohol 1 

Z toho veřejný pořádek 0 

Z toho občanské soužití 1 

Z toho proti majetku 10 

OZV - NO 37 

Převoz PZS 0 

Doručení písemností 28 

Odchyceno zvířat 22 

Tab. Přehled výkonů 
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Přehled příjmů (Kč)  

Uložené blokové pokuty 416 200 

Příkazní řízení 60 000 

Radar Rostoklaty 4 658 475 

Parkovací automaty – náměstí  524 847 

Parkovací automaty - nádraží 469 026 

Veřejnoprávní smlouvy  10 032 

Stánkový prodej 12 900 

PŘÍJMY CELKEM   6 151 480 

 

Přehled nákladů (Kč) 

Rozpočet MP 10 180 000 

Čerpáno  10 347 000 

Tab. Přehled příjmů a nákladů 
 
 
 

 
 

         
 

       
Ilustrační foto činnosti městské policie  
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5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi 
 
Město v rámci dotačních programů pravidelně podporuje spolkový život ve městě. Svými aktivitami 
v projektu Zdravé město a MA21 dává opakovaně prostor pro spolupráci napříč všemi sektory.  
Ve městě působí:  
 
 

Název organizace Webová stránka 

ANNA Český Brod - sociální služby pro seniory  www.domov-anna.cz  

Carpinus - Jazyková škola www.carpinus.cz  

Corridoor, z.s. - outdoor a indoor sportovní aktivity www.corridoor.cz  

Českobroďák, z.s. - prevence a služby občanům www.ceskobrodak.cz 

Český svaz ochránců přírody Český Brod www.csop.vbrode.cz 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické www.cesky-brod.evangnet.cz 

Guardia Broda Bohemicalis - Garda města Český Brod www.brodahr.cz 

Gymnázium Český Brod www.gcbrod.cz 

Junák - skautské středisko 214.07 "Ing. Ládi Nováka" www.skaut7.cz  

Junák - skautské středisko 214.14 Psohlavci www.psohlavci14.cz 

Klub českých turistů Český Brod www.kct.cz 

LECCOS, z.s. - sociální služby a aktivity www.leccos.cz 

M´AM´ALOCA, o.p.s.  www.mamaloca.cz 

Městská knihovna www.knihovna-cbrod.cz 

MŠ Kollárova www.msletadylko.cz 

MŠ Liblice www.skolka-liblice.cz 

MŠ Sokolská www.mssokolska.cz 

Podlipanské muzeum www.podlipanskemuzeum.cz 

Region Pošembeří, o.p.s. www.posemberi.cz 

Prostor plus o.p.s.  www.prostor-plus.cz 

Regionální muzeum Kolín www.muzeumkolin.cz 

Římskokatolická farnost Český Brod www.farnostbrod.cz  

SDH Český Brod  www.sdhceskybrod.cz   

SK Český Brod  www.sk.ceskybrod.sweb.cz  

SOŠ Český Brod - Liblice www.sosceskybrod.cz 

SPG Český Brod www.gcbrod.cz 

Spirála pomoci, o.p.s. - sociální služby  www.spirala-pomoci.cz  

T.J. Sokol Český Brod  www.sokol.cesbrod.cz 

TJ Liblice - fotbalový klub  www.fkliblice.cesbrod.cz  

TJ Slavoj Český Brod, z.s.  www.tjslavojcb.cz 

Veteran Car Club www.cbokruh.wz.cz 

Vox Bohemicalis, z.s.  www.zusceskybrod.cz  

ZŠ a Praktická škola www.zszitomirska.wz.cz 

ZŠ Tyršova  www.2zscbrod.cz 

ZŠ Žitomířská  www.zszitomirska.info  

ZUŠ Český Brod www.zusceskybrod.cz 

Zvoneček Bylany - sociální služby www.zvonecekbylany.cz 

Tab. Seznam místních sdružení, příspěvkových a nestátních neziskových organizací  

 
 

http://www.carpinus.cz/
http://www.corridoor.cz/
http://www.ceskobrodak.cz/
http://www.csop.vbrode.cz/
http://www.brodahr.cz/
http://www.gcbrod.cz/
http://www.skaut7.cz/
http://www.psohlavci14.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.leccos.cz/
http://www.mamaloca.cz/
http://www.knihovna-cbrod.cz/
http://www.msletadylko.cz/
http://www.skolka-liblice.cz/
http://www.mssokolska.cz/
http://www.podlipanskemuzeum.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.muzeumkolin.cz/
http://www.farnostbrod.cz/
http://www.sdhceskybrod.cz/
http://www.sk.ceskybrod.sweb.cz/
http://www.gcbrod.cz/
http://www.sokol.cesbrod.cz/
http://www.fkliblice.cesbrod.cz/
http://www.tjslavojcb.cz/
http://www.zusceskybrod.cz/
http://www.zszitomirska.wz.cz/
http://www.2zscbrod.cz/
http://www.zusceskybrod.cz/
http://www.zvonecekbylany.cz/
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6. MĚSTSKÝ ÚŘAD 
 
Městský úřad Český Brod se nachází ve dvou budovách:  
 
Budova 1 - náměstí Husovo 70  
 

Budova 2 - nám. Arnošta z Pardubic 56 
 

 Vedení města 

 Kancelář vedení města 

 Odbor finanční  

 Odbor rozvoje  

 Odbor výstavby a územního  
plánování 

 Odbor vnitřních věcí 

 Odbor dopravy a obecní živnostenský 
úřad 

 Odbor sociálních věcí a školství 

 Odbor životního prostředí a zemědělství 

 Oddělení informačních technologií  

 Městská policie 
 

 

Úřední hodiny: 

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

úterý 8:00 - 11:00  

středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

(v jiné dny po dohodě) 

Provozní hodiny podatelna, pokladna, ověřování a CzechPoint: 

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30 

středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30 

pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 13:00 
 

 
 
 
 

 
MěÚ Český Brod - budova 1, nám. Husovo 70 

 
MěÚ Český Brod - budova 2, nám. Arnošta z Pardubic 56 

 
Jednotlivé odbory a oddělení městského úřadu plní úkoly a vykonávají svěřené pravomoci v souladu 
níže uvedeným výčtem a dalšími úkoly vyplývajícími z platných právních předpisů a vnitřních předpisů 
města, z usnesení zastupitelstva města či rady města.   
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Obecné úkoly odborů a oddělení městského úřadu  
Každý odbor a oddělení plní následující úkoly:  

 Připravuje návrhy vnitřních a právních předpisů města v oblasti své věcné působnosti. 

 Spolupracuje při přípravě návrhu rozpočtu města, provádí a soustavně sleduje čerpání schvále-
ného rozpočtu města. 

 V rámci své působnosti připravuje smlouvy, řídí proces jejich přípravy a schvalování, vede jejich 
evidenci a zabezpečuje jejich kontrolu, originály smluv předává k založení na sekretariát vedení 
města, zajišťuje zveřejnění smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, a s vnitřním předpisem města. 

 Zajišťuje a podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva města a rady 
města. 

 Zajišťuje plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 

 Poskytuje informace a pomoc výborům zastupitelstva města a komisím rady města. 

 Poskytuje informace, data a podklady potřebné pro rozhodovací činnost orgánů města a dalších 
orgánů veřejné správy. 

 Poskytuje informace veřejnosti v souladu s platnými právními předpisy. 

 Metodicky usměrňuje příspěvkové organizace a organizační složky města. 

 Vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti. 

 Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními, vyjadřuje se k návrhům ostatních odborů a oddě-
lení a podává vlastní návrhy, náměty apod. 

 Zajišťuje předání exekučních titulů z vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti odboru či oddělení 
(např. Přestupková řízení) na finanční odbor. 

 Zabezpečuje sběr dat do geografického informačního systému (gis) v rozsahu své působnosti. 

 Zabezpečuje organizaci činnosti a vyhotovování zápisů z komisí a výborů, kde jsou zaměstnanci 
odboru či oddělení zapisovateli. 

 Dle platného spisového řádu eviduje, vyřizuje, ukládá a skartuje písemnosti všeho druhu, pokud v 
odboru či oddělení vznikly nebo mu byly doručeny, k zajištění této povinnosti využívá i program 
Ginis.  

 Spolupracuje při provádění kontrol, případně provádí vlastní kontroly ve svěřeném úseku působ-
nosti. 

 Podílí se na spolupráci s orgány města při přípravě městských projektů a na administrativní a 
odborné činnosti v projektových týmech a pracovních skupinách. 

 Zabezpečuje aktuálnost internetových stránek města v částech týkajících se věcné působnosti 
odboru či oddělení. 

 Využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v 
jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo jiných právních předpisů. 

 
Organizační změny na městském úřadě  
Koncem roku 2019 přijala rada města změny ve struktuře městského úřadu. Důvodů bylo několik. 
Změny reagovaly na rozšíření služeb městské knihovny o činnosti Informačního centra města a KD 
Svět převedené z úřadu pod společnou příspěvkovou organizaci CVIK. Následně ke konci roku byl 
zrušen odbor tajemníka a nově vytvořeno subtilnější oddělení Kancelář vedení města, kde na samo-
správné kompetence dohlíží starosta města a na činnosti v přenesené působnosti státu tajemník. Pod 
vedením tajemníka zůstalo oddělení informačních a komunikačních technologií.  Z finančního odboru 
byla převedena školská agenda podle školského zákona do kompetence odboru sociálních věcí a škol-
ství (dříve jen OSV). Zodpovědnost za oblast krizového řízení a obrany, požární ochrany a bezpečnosti 
práce, uplatnění shromažďovacího práva a zákona o utajovaných informací byla nově svěřena odboru 
vnitřních věcí. 
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Tajemník městského úřadu 

Tajemník je zaměstnancem města a je vedoucím městského úřadu dle zákona o úřednících. Plní úkoly 
statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města 
zařazeným do městského úřadu.  
 
Tajemník dále: 

 Řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů a oddělení a městského úřadu jako 
celku. 

 Vymezuje práva, povinnosti a odpovědnosti vedoucích odborů a vedoucích oddělení a vyjadřuje 
je v jejich pracovní náplni. 

 Určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů a vedoucím odděle-
ní. 

 Rozhoduje o stanovení platu a odměn zaměstnancům. 

 Odpovídá za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců. 

 Uděluje souhlas se zvyšováním kvalifikace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, a uzaví-
rá kvalifikační dohody. 

 Odpovídá za ochranu utajovaných informací při plnění úkolů městského úřadu v souladu se záko-
nem č. 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 Vykonává funkci garanta v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s vnitřním předpisem. 

 Koordinuje zabezpečení plnění úkolů města jako zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany. 

 Odpovídá za realizaci zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz-
dějších předpisů. 

 Je podpůrným orgánem pro agendu střetu zájmů v souladu se zákonem č. 159/2006 sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě 
města. 
Tajemník plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva města a 
rady města, vnitřními předpisy města nebo starostou.  

 Vydává spisový řád a pracovní řád a další vnitřní předpisy a směrnice města, nevydává-li je rada 
města. K zajištění svých řídících pravomocí vydává pokyny, příkazy a interní sdělení. 

 Je vedoucím oddělení informačních a komunikačních technologií. 
 

Benchmarking (BI) 
 
Od roku 2011 je Město Český Brod zapojeno v Benchmarkingové iniciativě 2005 (dále jen BI), což je 
dobrovolné sdružení měst, která pomocí dlouhodobě vyvíjené metodiky porovnávají nákladové, vý-
konové a kvalitativní ukazatele týkající se provozu městských úřadů a výkonu agend jak v přenesené, 
tak i v samostatné působnosti. Tradičními výstupy jsou Profil úřadu a Profil města. Projednávají se 
zpravidla na třech zasedáních pracovních skupin. 
 
BI je příležitostí pro města sdružená v Benchmarkingové iniciativě 2005 k neustálému zlepšování, 
porovnáváním sledovaných ukazatelů s ostatními úřady. BI pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a dává 
příležitost ke sdílení postupů dobré praxe. Umožňuje analýzu časových řad a trendů. Metodika BI je 
průběžně optimalizovaná a reaguje na legislativní změny i nové potřeby zúčastněných měst. V roce 
2020 díky protiepidemickým opatřením se zástupci Českého Brodu účastnili práce BI 2005 formou 
on-line konzultací. Většina údajů v tabulkových přehledech uvedená ve výroční zprávě vychází z údajů 
uvedené iniciativy. 
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6.1 Kancelář vedení města 
 
 
K 1. 1. 2020 zanikl odbor tajemníka a vznikla dvě samostatná oddělení: kancelář vedení města a od-
dělení informačních a komunikačních technologií. 
 
Úkolem kanceláře vedení města je zajištění podpůrných procesů. Patří mezi ně zejména servis staros-
ty, místostarosty a tajemníka, řízení lidských zdrojů, výkon funkce interního auditora, komunikace a 
propagační aktivity města.  
 
 
Kontakt:  
Vedoucí oddělení: Ing. Miloslava Tůmová, tel. 321 724 904 
E-mail: mtumova@cesbrod.cz 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí oddělení, vnitřní auditor 1 

Asistentka  2 

PR manažerka 1 

Tab. Personální zastoupení oddělení  
 
Servis starosty, místostarosty a tajemníka: 

 Zajištění záležitostí spojených s činností starosty, místostarosty a tajemníka. 

 Organizační zajištění jednání RM a ZM, vyhotovování zápisů a usnesení z těchto jednání, vč. jejich 
zveřejnění.  

 Vedení archivu písemností, evidence usnesení a zápisů RM a ZM. 

 Vedení evidence členů orgánů města.  

 Agenda služebních vozidel. 
 
Řízení lidských zdrojů 

 Organizační zajištění výběrových řízení při přijímání nových zaměstnanců.  

 Zajišťování komplexní personální agendy zaměstnanců zařazených do městského úřadu a ostat-
ních zaměstnanců města. 

 Zajišťování vzdělávání zaměstnanců v souladu s platnou legislativou, vč. školení řidičů. 

 Spolupráce se mzdovou účetní na úseku mezd. 

 Zabezpečení praxe studentů a stážistů ve spolupráci s tajemníkem. 
 
Vnitřní audit 

 Spolupráce při tvorbě právních a vnitřních předpisů města, jejich evidence. 

 Kontrola dodržování vnitřních předpisů města. 

 Spolupráce při kontrole příjemců finanční podpory z rozpočtu města a kontrole hospodaření pří-
spěvkových organizací města. 

 Agenda ochrany osobních údajů ve spolupráci s pověřencem města. 
 
Komunikace vnitřní a vnější, propagační aktivity 

 Evidence stížností občanů a petic, zabezpečení jejich vyřízení ve spolupráci s ostatními odbory. 

 Evidence žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, vč. zajištění zveřejnění povinně zveřejňovaných informací. 

 Zajištění prezentace a propagace aktivit města, městských akcí a projektů realizovaných městem. 

 Poskytování podpory místním spolkům a organizacím při propagaci jejich akcí a činnosti. 
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 Podílení se na vytváření a aktualizaci koncepce vztahu města k veřejnosti a mediím (public relati-
on, komunikační strategie). 

 Podílení se na přípravě plánu, organizaci a realizaci městských akcí. 

 Zajištění vkládání a editace dat na webových stránkách města, podílení se na aktualizaci webo-
vých stránek města, zabezpečení správy facebookového profilu města. 

 Příprava, úprava, koordinace a zpracování textů, informací a vyjádření za město i za vedení měs-
ta. 

 Podílení se na vydávání Českobrodského zpravodaje, vč. zpracování příspěvků. 

 Zajištění agendy zahraničních styků města, především s partnerskými městy. 

 Zajištění koordinace, realizace a propagace projektu Zdravé město a místní agenda 21.  

 Zajištění souhlasu k užívání městského znaku po předchozím souhlasu rady města, vč. evidence 
těchto žádostí. 

 Podílení se na realizaci ankety Osobnost města Český Brod, zajištění postupu v souladu s vnitřní-
mi pravidly. 
 

 

 

Titul Osobnost města Český Brod 2020 získali: 
• Ing. Václav Čokrt  
(významná činnost v oblasti sportu) 
• Mgr. Ivo Kocum  
(významná činnost v oblasti pedagogiky) 
• Mgr. Stanislav Kosík  
(významná činnost v oblasti sportu) 
• Václav Malý  
(významná činnost v oblasti péče o město) 
• Radek Skála  
(významná činnost v oblasti sportu) 

Ilustrační foto: Slavnostní vyhlášení Osobnost města Český Brod 2020 

 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AUTOPROVOZU ZA ROK 2020 
 
Škoda Fabia – CES BROD1 
Spotřeba: 581,04 l 
Náklady: 17 260,80 Kč 
Najeto: 9 278,97 km 
Průměrná spotřeba: 6,26 l/100 km 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dacia Logan – 8S4 01 01 
Spotřeba: 665,09 l 
Náklady: 19 413,16 Kč 
Najeto: 8 767,33 km 
Průměrná spotřeba: 7,59 l/100 km 
 
Dacia Duster – 1SM 55 56 
Spotřeba: 442,87 l 
Náklady: 12 953,30 Kč 

Najeto: 4 300 km 
Průměrná spotřeba: 10,30 l/100 km
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Kancelář vedení města od jara 2020 úzce spolupracovala 
s vedením a krizovým štábem v souvislosti s pandemií Covid -19 
na zmírnění dopadů a aktuální informovanosti občanů města. 
Tým kanceláře byl nápomocen také v souvislosti s distribucí 
dezinfekcí, roušek i zrodu vlny solidarity a dobrovolnické pomo-
ci v našem městě.  
 
 

 
   
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2020 o činnosti města Český 
Brod v oblasti poskytování informací. 
 
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- počet podaných žádostí o informace: 27 
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2 
- počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 4 
 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1 
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soud-
ními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na vlastní zaměst-
nance a nákladů na právní zastoupení: 

- žádný rozsudek nebyl v roce 2020 vydán 
- přehled výdajů: 0 Kč 

 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence: 

- výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty 
 
e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení: 

- počet podaných stížností: 0-  
 
f) další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí 
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6.2 Oddělení informačních a komunikačních technologií 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Ing. Aleš Kašpar, tel. 321 612 114 
E-mail: kaspar@cesbrod.cz 
 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí oddělení  1 

Úsek informačních a komunikačních technologií 2 

Tab. Personální zastoupení odboru  
 
 
Oddělení informačních a komunikačních technologií zajišťuje v rámci své působnosti následující čin-
nosti:   

 Zajišťuje zavádění, rozvoj a údržbu informačního systému městského úřadu po stránce odborné a 
metodické, technické a materiální, integraci jeho jednotlivých částí, jeho bezpečnost, zodpovídá 
za jeho funkčnost. 

 Zajišťuje potřebnou výpočetní techniku a programové vybavení - jejich výběr, zavedení, správu, 
obnovu a metodiku jejich používání, vede jejich evidenci.  

 Zabezpečuje správu dat, jejich bezpečnost a zálohování. 

 Zabezpečuje údržbu a rozvoj kamerového systému městského úřadu. 

 Spravuje rozpočtové prostředky určené na provoz výpočetní a komunikační technologie měst-
ského úřadu, 

 Zajišťuje školení v oblasti notes; u ostatních IS školení zprostředkuje na základě aktuálních poža-
davků; poskytuje nebo zprostředkovává odbornou pomoc. 

 Zajišťuje potřebný spotřební materiál nutný pro provoz výpočetní techniky.  

 Sleduje a vyhodnocuje použitelnost moderních technologií pro jejich využití městem.,   

 Zajišťuje chod technické části webových stránek města.  

 Zajišťuje provoz pevných a mobilních telefonů městského úřadu, provádí kontrolu výše telefon-
ních poplatků, navrhuje opatření, zajišťuje administraci služeb mobilního operátora dle rámcové 
smlouvy. 

 Zajišťuje a zprostředkovává správu a rozvoj aplikací gis, metodickou pomoc pro uživatele gis, 
zprostředkovává implementaci digitálních územně analytických podkladů do gis, vytváří samo-
statné projekty gis pro potřeby města či městského úřadu. 

 Zajišťuje připravenost informačních a komunikačních technologií městského úřadu pro komuni-
kaci s informačním systémem základních registrů v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zajišťuje zápis do registru oznámení v souladu se zákonem č. 159/2006 sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 Provádí registraci agendových informačních systémů a osob do informačního systému o infor-
mačních systémech veřejné správy, provádí správu uživatelských účtů agendových informačních 
systémů. 

 Provádí správu certifikátů pro zajištění komunikace agendových informačních systémů s infor-
mačním systémem veřejné správy. 
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V roce 2020 byly v oblasti IT realizovány tyto významné akce: 
 
V rámci rekonstrukce prostor po Pošembeří byly vybudovány kompletní datové rozvody a vznikly tři 
kanceláře a zkušebna pro testy autoškol a skenovací centrum. Z důvodu rekonstrukce prostor agendy 
Evidence obyvatel – občanských průkazů bylo provedeno kompletní přestěhování agendy do prostor 
po informačním centru v přízemí budovy 56, kde bylo nutné zprovoznit pracoviště a IT zázemí. 
V rámci koronavirové krize bylo nutné rozšíření home office. Z toho důvodu bylo nakonfigurováno 
více než 80 vzdálených VPN přístupů pro zaměstnance. Pro vyšší využití  home office byla provedena 
rozsáhlá úprava aplikace pro evidenci nepřítomností Pracovní list a provazba na docházkový systém. 
V roce 2020 jsme začali realizovat online přenosy ze zasedání městského zastupitelstva. Dále jsme 
zajistili aplikace pro online zasedání rady města. Dalším významným krokem v IT oblasti byla aktuali-
zace aplikace pro webovou rezervaci. 
 
 
 

 
Ilustrační obrázek online rezervačního systému na webu města 
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Ukázka aplikace Pracovní list a Docházkového systému 
 

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A APLIKACÍ:  

Informační  
systém/aplikace 

Popis funkcionality (rozsah procesů, které podporuje) 

IS Ginis 

IS obsahující moduly: Administrace, Podatelna, Universální spisový uzel, 
Vedoucí, Výpravna, Spisovna, Generátor podacích deníků, E-podatelna, E- 
výpravna, Skenovací linka, Personalistika, Smlouvy, Registr obyvatel, Vol-
by, Matrika.  

IS Ginis EKO 
IS obsahující moduly: Účetnictví a rozpočet, Výkaznictví, Evidence majet-
ku, Kniha došlých faktur, Kniha odeslaných faktur, Komunikace s banka-
mi, Daně - dávky - pohledávky, Pokladna, Personalistika, Mzdy. 

Lotus Notes - Goverinfo 

IS obsahující moduly: Elektronická pošta, sdílené kalendáře a osobní úko-
ly, Kontakty, Aktivity, Projekty, Úkoly, Porady, Organizační struktura, 
Pracovní list, Koordinované stanovisko, Setup, Intranet, HelpDesk, Rezer-
vace prostředků, Vnitřní předpisy. 

IS Vita 
IS obsahující moduly: Stavební úřad, Silniční správní úřad, Vodoprávní 
úřad, Přestupky, Památky, Vyvlastňovací úřad, Napojení na spisovou 
službu. 
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Tab. Informační systémy a aplikace 

Evidence dopravních 
agend 

Evidence dopravců, vozidel a řidičů v taxislužbě, 
Evidence dopravců a vozidel v osobní a nákladní dopravě, 
Evidence stanic technické kontroly, stanic měření emisí a techniků, 
Evidence a výdej licencí v osobní dopravě, 
Komplexní agenda silničního hospodářství, 
Agenda státního odborného dozoru o odborné způsobilosti 
autoškol, žadatelů o řidičské oprávnění, účastníků zkoušek profesní způ-
sobilosti, Agenda vozidel a evidence zadržených řidičských průkazů. 

Myslivecké a rybářské 
průkazy 

Agenda držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních  
a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Dále 
průkazů vodní stráže, stráže ochrany přírody a krajiny, rybářských lístků a 
průkazů rybářských hospodářů. 

Evidence myslivosti 

Myslivecké plánování a statistiky, zařazovací protokoly honiteb, výstupy, 
evidence honebních společenstev, evidence ulovené zvěře, povolenky k 
lovu - vystavování a evidence vč. tisku na uživatelské formuláře, množství 
sestav, evidence honebních společenstev   

Elektronické testy od-
borné způsobilosti řidičů 

Systém pro management zkoušek odborné způsobilosti dopravců  
a nebo řidičů v taxislužbě, umožňující automatické zadání testů, prove-
dení zkoušky a její okamžité vyhodnocení. 

Elektronické testy pro 
myslivecké stráže 

Doplňkový produkt pro management zkoušek mysliveckých stráží, rybář-
ských stráží a stráží přírody - v plně elektronické nebo papírové podobě. 

Ovzduší SQL 
K zajištění kontroly plnění zákonné povinnosti producentů znečištění 
ovzduší vést evidenci produkovaného znečištění. 

Evidence odpadů 
K zajištění kontroly plnění zákonné povinnosti producentů odpadů vést 
evidenci odpadů produkovaných, přepravovaných a předaných. 

Evidence lesů 
Systém pro podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě při výkonu 
státní správy lesů, zejména s ohledem na dozor funkce výkonu odbor-
ných lesních hospodářů.  

GIS  
Geografický informační systém - Územně analytické podklady, Editor 
grafické i datové části Geostore V6, Editor a prohlížeč pasportů - GS 
pasport, Informace z KN. 

Nájemné Evidence uživatelů bytů a jednotlivých měsíčních předpisů úhrad. 

Tagra Archivace a vyhodnocení dat z tachografů a karet řidičů. 

Základní technické popi-
sy ZTP 

Katalog základních technických popisů vozidel. 

IS Codexis Legislativa ČR a EU s 14 denní aktualizací. 

Dokumenty Zastupitel-
stva a Rady 

Zpracování materiálů pro jednání Zastupitelstva a Rady. 

OR Docházka Evidence docházky. 

Správce pohřebiště Evidence hrobových míst a nájemních smluv. 

Tetronik Rezervační a vyvolávací systém. 
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6.3 Finanční odbor 
 
Pracovní náplní finančního odboru je hlavně účtování o veškerých příjmech a výdajích města Český 
Brod, včetně nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Český Brod. Další důležitou agendou fi-
nančního odboru je evidence a vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy města. Činnost finanč-
ního odboru, která je třeba zmínit, je kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Český Brod. 
Celkový objem příjmů za rok 2020 činil 263 112 tis. Kč a celkový objem výdajů za rok 2020 činil  
240 250 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo 22 862 tis. Kč. 
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků za rok 2020 činily 67 40tis.Kč. Dlouhodobé závazky  při-
jatých úvěrů k 31. 12. 2020 činily celkem 51 510 tis. Kč.  
Více podrobností na http://monitor.statnipokladna.cz/2020/obce/detail/00235334 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru:  
Ing. Šárka Jedličková, tel. 321 612 161, e-mail: jedlickova@cesbrod.cz 
 
Zástupce vedoucí odboru:  
Martina Jelínková, tel: 321 612 162, e-mail:jelinkova@cesbrod.cz 
 
Personální zastoupení odboru + agendy: 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí odboru, tvorba a kontrola rozpočtu města Český Brod, tvorba a kon-
trola rozpočtů příspěvkových organizací  

1 

Zástupce odboru, správní činnost školství, přenesená působnost ORP, statis-
tické výkazy, hlavní účetní pro středisko Ostatní hospodářská činnost, hlavní 
účetní pro Vodohospodářský fond 

1 

Mzdové účetnictví, preventivní prohlídky, stravování zaměstnanců, cestovní 
náhrady, statistické výkazy 

1 

Hlavní účetní rozpočtové hospodaření města – výdaje, účtování fondů, kom-
plexní vedení účetnictví za město – souhrnné výkazy, statistické výkazy 

1 

Hlavní účetní pro rozpočtové hospodaření města  - rozpočtové příjmy, eviden-
ce a úhrada faktur přijatých, tvorba faktur vydaných 

1 

Hlavní účetní pro středisko Městské lesy a pro středisko Bytové a nebytové 
hospodářství, evidence a úhrada faktur přijatých, tvorba faktur vydaných 

1 

Správa a vymáhání místních poplatků dle platné OZV, evidence a účtování 
nájemného bytových a nebytových prostor, včetně vyúčtování nákladů na 
služby, evidence a uzavírání smluv o nájmu bytů 

1 

Správní činnost – povolování a kontrola VHP, komplexní vymáhání pohledávek  
z přenesené i samostatné působnosti 

1 

Tab. Personální zastoupení odboru 
 

Počet zaměstnanců 108 

Počet uzavřených DPČ a DPP  129 

Počet cestovních příkazů 110 

Počet nemocenských náhrad 34 

Počet statistických výkazů 12 

Tab. Mzdové účetnictví  
 
  

mailto:jedlickova@cesbrod.cz
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Pohledávky 

Poplatek držitele psa 851 

Poplatek za zábor veřejného prostranství 45 

Poplatek z ubytovací kapacity 0 

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem 8937 

Pokuty městské policie 621 

Tab. Místní poplatky - počet poplatníků 
 

Pokuty dopravního odboru 2284 

Pokuty komise pro přestupky 405 

Ostatní pokuty 291 

Tab. Pokuty - přenesená působnost - počet dlužníků 
  

Faktury přijaté 2074 

Faktury vydané  746 

Poukazy realizované 586 

Výkazy měsíční čtvrtletní, roční 79 

Tab. Účetnictví 
  

Uzavřené bytové 45 

Uzavřené nebytové 45 

Vyúčtování služeb 77 

Tab. Smlouvy - nájemní, platné 
  

Protokoly zařazovací 99 

Protokoly vyřazovací 29 

Tab. Majetek - pohyb dle protokolů 
  

Technické hry -videoterminály 46 

Hrací stoly - živé hry 3 

    Tab. Hazardní hry povolené 
 
 
Akce odboru 

Finanční odbor zajišťuje veškeré finanční toky směrem do Města Český Brod i z Města Český Brod. 
Kromě financování všech provozních výdajů městského úřadu a příspěvkových organizací se zabývá i 
financováním investičních výdajů.  
Finanční odbor se podílí na zajištění financování všech investičních akcí, včetně zajištění předfinanco-
vání akcí podpořených z dotačních titulů.  
Největší investiční akce roku 2020 byly: 

 pokračující rekonstrukce školního stravování ve výši 69,5 mil Kč pouze v roce 2020,  

 rekonstrukce budovy ZŠ Tyršova ve výši 4,1 mil Kč, 

 stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly 2,3 mil Kč, 

 ulice Pod Velkým Vrchem II. etapa ve výši 3,2 mil Kč,  

 podzemní kontejnery ul. Palackého v částce 2,1 mil Kč. 

 

Zmínit je třeba i rekonstrukci budovy Městského úřadu č. p. 56, byť se jednalo o počáteční přípravu 
ve výši 1 mil Kč, která byla z důvodu Covid-19 z velké části posunuta do roku 2021. Celkové investiční 
výdaje za rok 2020 činily 81 mil. Kč.  
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6.4 Odbor vnitřních věcí 
 
Odbor vnitřních věcí zajišťuje výkon státní správy obecního úřadu obce základního typu, pověřeného 
obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou s rozšířenou působností. Rovněž se podílí  
na výkonu samosprávy obce. Do gesce odboru vnitřních věcí patří zejména agenda matrik, vidimace  
a legalizace, agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupků, agenda 
voleb, předarchivní péče o dokumenty, evidence hrobových míst, agenda krizového řízení a obrany 
České republiky. Dále do odboru spadá podatelna, pokladna a Czech POINT.   
Samosprávné činnosti vykonává odbor tím, že vedoucí odboru je příkazce operací rozpočtové kapito-
ly vnitřní správa, dále na tomto odboru pracuje zapisovatelka kontrolního výboru a zapisovatelka 
komise pro městské části. Pracovnice matriky spolu se starostou a místostarosty města zajišťují vítání 
občánků, svatební obřady a gratulace občanům k významným životním jubileím. 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Mgr. Klára Uldrichová, MPA, tel. 321 612 141, 731 519 149 
Email: uldrichova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího odboru: Hana Splavcová 
E-mail: splavcova@cesbrod.cz 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí odboru  1 

Podatelna, předarchivní péče 3,6 

Pokladna, Czech POINT, ověřování 1,8 

Matrika, ověřování, SPOZ 2 

Evidence hrobových míst 0,2 

Občanské průkazy, vnitřní správa 1,4 

Cestovní doklady 1 

Evidence obyvatel 0,8 

Přestupky, volby 1,8 

Krizové řízení, obrana státu 0,6 
Tab. Personální zastoupení odboru  

 

Matrika a ověřování 

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
s cizincem a počet správních řízení o prominutí dokladu o právní způsobi-
losti k uzavření manželství 

2 

Změna jména a příjmení 14 

Zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména a příjmení v mužském tvaru 7 

Žádosti o vystavení dokladů ze Zvláštní matriky Brno 5 

Vystavení osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 6 

Počet zápisů v knize narození – počet narození 1 

Počet zápisů v knize manželství – počet sňatků 62 

Počet zápisů v knize úmrtí – počet úmrtí 486 

Počet vyhotovených duplikátů matričních dokladů 212 

Počet změn v matričních zápisech 51 

Příprava a přezkoušení – vidimace a legalizace 4 

Vidimace a legalizace – počet případů 2840 

Počet prominutí předložení dokladu  10 

Počet zápisů o určení otcovství před i po narození dítěte 104 

Vítání občánků 0 

mailto:splavcova@cesbrod.cz


32- 
 

Gratulace k významnému životnímu jubileu písemné 79 

Gratulace k významnému životnímu jubileu osobní 126 

Průměrná čekací doba v minutách 5,2 
Tab. Matrika a ověřování  
 
 

Evidence obyvatel 

Počet obyvatel ORP  21 130 

Počet obyvatel spr. obvodu obce s působností matričního úřadu 18912 

Počet obyvatel obce včetně cizinců 7268 

Počet přihlášení k trvalému pobytu ORP 647 

Počet odhlášení ORP 451 

Počet přihlášení v obci 243 

Počet odhlášení v obci 180 

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na ohlašovně 438 

Počet cizinců s platným povolením k pobytu 306 

Zrušení trvalého pobytu (počet zahájených řízení) 34 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR 1 

Volba doručovací adresy 6 

Výpisy z ISEO 40 

Průměrná čekací doba v minutách 5,5 
Tab. Evidence obyvatel  
 

Občanské průkazy 

Počet žádostí o vydání OP 3 033 

Počet žádostí o vydání OP offline (v terénu – imobilní občané) 45 

Počet vydaných potvrzení o OP 728 

Počet vydaných občanských průkazů 3019 

Přestupky na úseku OP příkazem na místě 55 

Přestupky na úseku OP v příkazním řízení 1 

Na pokutách uloženo  18 200 

Průměrná čekací doba v minutách 8,0 

Příjmy ze správních poplatků  149 150 
Tab. Občanské průkazy  

 

Cestovní doklady 

Počet žádostí v běžné lhůtě 790 

Počet vydaných cestovních dokladů 773 

Přestupky na úseku CD příkazem na místě 0 

Na pokutách uloženo 0 

Průměrná čekací doba v minutách 4,9 

Příjmy ze správních poplatků  319 300 

Tab. Cestovní doklady  
 

Czech POINT 

Počet vydaných ověřených výstupů celkem 1 915 

Počet ověřených výstupů z rejstříku trestů pro právnickou osobu 8 

Počet ověřených výstupů z rejstříku trestů pro fyzickou osobu 312 

Počet ověřených výstupů z katastru nemovitostí 227 

Počet ověřených výstupů z veřejného rejstříku(obchodní, spolkový, 46 
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nadační apod.) 

Počet ověřených výstupů z živnostenského rejstříku 17 

Počet ověřených výstupů z bodového hodnocení řidiče 12 

Počet ověřených výstupů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 3 

Počet podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 0 

Počet ověřených výstupů autorizované konverze dokumentů 1 215 

Počet výpisů z insolvenčního rejstříku 2 

Počet ověřených výstupů datové schránky 40 

Počet ověřených výstupů ze základních registrů 10 

Výpisy snímku katastrální mapy 9 

Zprostředkovaná identifikace 14 

Průměrná čekací doba v minutách 1,4 

Příjem správních poplatků 90 000 
Tab. Czech POINT  
 

Podatelna 

Celkem čísel jednacích 65860 

Z toho: vlastní dokumenty 47261 

             Přijaté zásilky 18599 

Vypravené zásilky 44960 

Z toho: datovou schránkou 8669 

             Datovou schránkou e-výpravna 11135 

             poštou 15468 

             kurýrem 3 394 

             e-mailem 3016 

             osobně 3607 

Dokumenty zveřejněné na úřední desce 535 

Nálezy: psi 12 

Ostatní nálezy 15 

Konverze z moci úředně do listiny 1027 

Změna datového formátu 81 
Tab. Podatelna  
 

Přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, územní samosprávě, na úseku 
školství, sociálně právní ochrany dětí, návykových látek, zbraní a střeliva, střetu zájmů 

Projednaných během roku 2020 290 

Postoupeno 11 

Odloženo  97 

Vyřízeno příkazem na místě 1 

Vyřízeno v příkazním řízení  96 

Vyřízeno ve správním řízení rozhodnutím 54 

Prekluze 0 

Vyřízeno zastavením řízení 31 

Na pokutách uloženo: 194 000 

z toho: Zákon o střetu zájmů (z.159/2006) 2 

z toho: Školský zákon + soc. práv. ochrana dětí (z.č. 561/2004 Sb. ,z. č.359/1999 
Sb.) 

7 

z toho: Omamné a psychotropní látky (z.č.167/1998 Sb.) 8 

z toho: Zbraně a střelivo 1 
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Pokladna 2020 (v Kč) 
   NÁZEV HOTOVOST KARTOU CELKEM 

Poplatek za komunální odpad  1 272 599 852 019 2 124 618 

Poplatek ze psů  23 330 18 672 45 002 

Poplatek za užívání veřejného prostr. - zábor 91 300 0 91 300 

Poplatek za vyhrazené parkovací místo  0 0 0 

Poplatek z tržiště  13 200 0 13 200 

Pronájem stánku  8 700 0 8 700 

Poplatek z ubytovací kapacity  1 484 0 1 484 

Zkoušky odborné způsobilosti 291 600 28 900 320 500 

Poplatek dle §37e zák.185/01Sb. - SFŽP 285 000 127 000 412 000 

Poplatek za vydání cestovních pasů 167 700 151 600 319 300 

Poplatek za vydání občanských průkazů 103 500  45 650 149 150 

Správní poplatek za vydání rejstříků  34 290 14 100 48 390 

Výpisy z katastru nemovitostí  22 100 9 250 31 350 

Správní poplatek živnostenského úřadu  176 450 80 570 257 020 

Svatební poplatky  22 000 18 000 40 000 

Správní poplatek stavebního úřadu 79 250 66 000 145 250 

Matriční poplatky  85 870 34 780 120 650 

Poplatek z evidence obyvatel  9 850 6 600 16 450 

Správní poplatek Odboru vnitřních věcí  1 595 135 1 730 

Datové schránky 2 000 0 2 000 

Správní poplatek odboru životního prostředí 107 350 46 750 154 100 

OD - zvl. užívání místní komunikace  21 700 3 700 25 400 

Odbor dopravy - registr vozidel  1 736 380 996 900 2 733 280 

Odbor dopravy - registr řidičů  216 820 150 395 367 215 

Odbor dopravy - stavební povolení  12 150 600 12 750 

Pokuty stavebního odboru 1 000 0 1 000 

Pokuty živnostenského úřadu  3 000 0 3 000 

Pokuty městské policie  12 900 4 000 16 900 

Pokuty odboru životního prostředí 25 000 0 25 000 

Pokuty OD na výzvu 3 500 0 3 500 

Pokuty na výzvu - úsekové měření  -1 500 4 000 2 500 

Pokuty přestupkové řízení - měření  20 100 7 000 27 100 

Pokuty přestupky odboru vnitřních věcí mimo 
OP, CD 11 000 3 000 14 000 

Pokuty odboru dopravy ostatní 143 000 21 500 164 500 

Pronájem a služby hrobová místa 65 333 36 089 101 422 

Recepty na psychotropní látky  250 0 250 

Náhrada škody  0 0 0 

Ostatní nahodilé platby  57 114 60 656  117 770 

Pokuty obecního živnostenského úřadu 0 0 0 

Pokuty městské policie  225 900 0 225 900 

Pokuty za občanské průkazy 15 600 200 15 800 

Pokuty za CD 0 0 0 

Příjem kartou na účet hospodář. činnosti 0 81 932 81 932 

Celkem hlavní pokladna 5 371 415 2 869 998 8 241 413 
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  Hotovost Kartou Celkem 

Celkem pokladna OHČ 158 675 24 893 183 568 

Celkem pokladna BH 1 064 868 0 1 064 868 

Celkem za rok 2020 6 594 958 2 894 891 9 489 849 

Tab. Pokladna 
    

Pokladna výdajová 2020 

Hlavní pokladna výdajová  

Dotace celkem 1 487 549 

Výdaje celkem 1 484207 

Odvod zůstatku do banky 3 342 

Pokladna výdajová OHČ 
 Dotace celkem 10 000 

Výdaje celkem 224 

Odvod zůstatku do banky 9 776 

Pokladna výdajová BH 
 Dotace celkem 10 000 

Výdaje celkem 1 113 

Odvod zůstatku do banky 8 887 
Tab. Pokladna výdajová  

 

Odvod do banky z výběru parkovacích automatů v Kč 993 873 

 
 

Průměrná čekací doba na pokladně v minutách  1,4 

 
 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
V roce 2020 všechny zasáhla krizová situace spjatá s šířením SARS-CoV-2, která přinesla mnohá ome-
zení. V důsledku toho nebylo bohužel možné pokračovat v každoročních kontrolách na obcích spádo-
vého území ORP Český Brod, které probíhají v součinnosti s HZS Středočeského kraje. Kontroly jsou 
proto zatím odloženy na neurčito.  
 
V minulém roce byl dvakrát vyhlášen nouzový stav. Poprvé platil od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020  
a podruhé začal platit od 5. 10. 2020 a byl prodlužován postupně až do konce roku. Na základě vyhlá-
šení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020 byl v Českém Brodě aktivován 20. 3. 2020 krizový štáb 
k řešení krizové situace v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České 
republiky. 
 
Řešení krizové situace bylo řízeno centrálně. Ze skladu ÚO HZS Benešov byl přivezen přidělený mate-
riál od Středočeského kraje jako například: dezinfekce pro potřeby ORP, roušky a jiné ochranné pro-
středky pro školská zařízení a čističky odpadních vod. Lékaři měli zajištěnou distribuci osobních 
ochranných pracovních prostředků (OOPP) v Oblastní nemocnici Kolín. Pracovník krizového řízení 
OOPP pro lékaře hromadně vyzvedával a následně je rozvážel do jednotlivých ordinací. Po schválení 
Krajskou hygienickou stanicí bylo v Českém Brodě na adrese Žižkova 282 spuštěno 2. 10. 2020 odbě-
rové místo vzorků pro laboratorní testy na koronavirus. 
 
K informování občanů byl využíván také městský rozhlas vybudovaný v r. 2018, a to především 
k předávání informací o nejnovějších opatřeních. V hlášení rozhlasu se mohli občané města dozvědět 
například i kontakty, kam se mohou obracet s případnými dotazy a žádostmi. Zároveň byla nabízena 
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pomoc starším, osamělým osobám nebo osobám v karanténě s nákupem, vyzvednutím léků  
či zapůjčením knihy z knihovny. O tuto pomoc se starali strážníci MP, společně s dobrovolníky v čele 
s radním Tomášem Charvátem, ředitelem ZUŠ Český Brod. 
Rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje č. 1 ze dne 17. 3. 2020 byla určena ZŠ Český Brod, Ži-
tomířská 885 k vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutím hejtmanky Stře-
dočeského kraje č. 16 ze dne 13. 11. 2020 byl seznam rozšířen o ZŠ Český Brod Tyršova 68. 
 
Na základě nově získaných zkušeností a požadavků HZS Středočeského kraje byl rozpracován typový 
plán Epidemie. V návaznosti na řešení krizové situace byly do systému nouzového plánování doplně-
ny požadavky na osobní ochranné prostředky. Na portálu krizového řízení, v neveřejné části, probíha-
la průběžná aktualizace a kontrola kontaktů na vedení obcí a dalších potřebných informací. Dále byl 
aktualizován seznam objektů možného napadení na území ORP Český Brod. 
 
Na území ČR se nepodařilo za rok 2020 úspěšně zvládnout krizovou situaci vyvolanou výskytem SARS-
CoV-2. 
 
V Českém Brodě došlo k mimořádné události v podobě železniční nehody osobního a nákladního 
vlaku, při které byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Na místě nehody byla použita třídící metoda 
START (snadná terapie a rychlé třídění), která se používá pro třídění osob postižených mimořádnou 
událostí jednotkami v nebezpečné zóně, nebo v případě většího počtu obětí, kdy je nedostatek zdra-
votnického personálu. Jako první na místě nehody zasahovali strážníci MP Český Brod.  
 

 

  

Ilustrační foto distribuce dezinfekčních prostředků a pomůcek 

    

 

Akce odboru 

V roce 2020 jsme zajišťovali volby zastupitelstva Středočeského kraje v rámci našeho POÚ za zvýše-
ných bezpečnostně hygienických opatření. Práci odboru výrazně ovlivnila současná pandemická situ-
ace. Zajišťovali jsme ochranné a dezinfekční prostředky pro pracovníky města, řadu pracovišť jsme již 
na začátku pandemie vybavili zástěnami pro zabezpečení ochrany klientů i pracovníků. Na podatelnu 
se přenesla v době omezení provozu úřadu pracovní zátěž z ostatních pracovišť, kdy podání bylo 
možné přijímat pouze prostřednictvím podatelny, a to po dobu pěti dnů v týdnu. Pracovníci podatel-
ny a pokladny vyřizovali telefonické dotazy napříč agendami úřadu. Rovněž další agendy, zejména 
pokladna, Czech POINT, občanské průkazy, matrika byly vykonávány na maximu možného i nad rá-
mec omezení úředních hodin, jelikož se jedná o agendy, jejichž výkon je nezbytný pro zachování práv 
a povinností klientů. Pracovník krizového řízení zajišťoval nejen administrativu, ale také potřebnou 
logistiku podle potřeb úřadu, lékařů, škol a obyvatel města a ORP. Vzhledem k situaci se městu bohu-
žel nepodařilo uspořádat žádné vítání občánků. 
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6.5 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 
V roce 2020 byly pracovní pozice odboru obsazeny sedmi zaměstnanci. Vedoucí odboru vedle povin-
ností vedoucího zajišťuje i část agendy ochrany přírody. V rámci samosprávných činností se aktivně 
podílí na projektové činnosti města. V roce 2020 pokračoval projekt Studie odtokových poměrů včet-
ně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu budou na území spadajícím pod  ORP Český Brod 
navržena přírodě blízká opatření mající za cíl zadržet vodu v krajině. Díky dotaci z Region Pošembeří 
o.p.s. byly u školního pavilónu v areálu nemocnice dokončeny parkové úpravy s edukačním charakte-
rem. V rámci dobrovolnické práce byly vysázeny stromy na louce mezi hřištěm u horní školy a silnicí 
na Štolmíř. Dále OŽPZ zajišťuje udržitelnost projektu „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitali-
zace zeleně ve městě Český Brod“, dohlíží na péči o stromy a ve spolupráci s externí firmou realizuje a 
udržuje květinové záhony ve městě. Kromě toho dohlíží i na hospodaření v městských lesích.  
Kumulace agend představuje pro jednotlivé zaměstnance odboru životního prostředí a zemědělství 
poměrně vysoké nároky na šíři jejich znalostí a na jejich flexibilitu při každodenním řešení různoro-
dých agend. 
 
V městských lesích byly zahájeny stavební práce na úpravách stodoly městské hájenky – Vrátkov 78, 
kde vzniká „terénní základna“ pro vzdělávání nejen škol, ale i široké veřejnosti v oblastech souvisejí-
cích s lesem a přírodou.  
 
Státní správa lesního hospodářství a státní správa myslivosti jsou samostatným úsekem, který zajišťu-
je jeden zaměstnanec. K tomuto úseku je přičleněna i agenda povolování kácení stromů. 

 
Neopomenutelnou součástí aktivit zajišťovaných odborem 
životního prostředí a zemědělství je i správa městských lesů. 
Osobou odpovědnou za řádné hospodaření je lesní správce 
úřadující na myslivně ve Vrátkově 78. Kromě péče o lesní 
majetek se podílí i na lesní pedagogice a ekologické výchově 
dětí z českobrodských škol, které pravidelně areál myslivny 
navštěvují. Pracovníci městských lesů, kromě údržby a oprav 
lesního majetku města, pečují např. i o průjezdnost cyklotras 
v okolí města, rovněž tak se podíleli na péči o stromy ve 
městě, částečně zajišťovali zalévání nově vysazených stromů 

a keřů a další práce související s péčí o stromy. Významnou hospodářskou činností městských lesů je 
výroba palivového dřeva, která v současné době snižuje negativní ekonomický dopad kůrovcové ka-
lamity na hospodářský výsledek lesa. 
 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Ing. Rostislav Vodička, tel. 321 612 181,  
602 334 233 
E-mail: vodicka@cesbrod.cz  
 
Městské lesy  
Lesní správce: Ing. Jan Kopáček 
Telefon: 605 064 519 
E-mail: kopacek@cesbrod.cz 
Adresa:  Vrátkov 78, 282 01 Český Brod  
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Úsek Počet 

Vedoucí odboru 1 

Asistentka 1 

Vodní hospodářství 2 

Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání,  
rostlinolékařská péče a rybářství 

1 

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší 1 

Lesní hospodářství a myslivost 1 

Celkem 7 
Tab. Personální zastoupení odboru  
 

Asistentka odboru vykonává administrativní činnosti spojené s chodem odboru. Výkon státní správy 
vodního hospodářství zajišťují dva zaměstnanci. Kromě výkonu státní správy se vodoprávní úřad podí-
lí na projektu souvisejícím s protipovodňovou ochranou na celém správním území obce s rozšířenou 
působností. Spojenou agendu odpadového hospodářství a ochrany ovzduší zajišťuje jeden zaměstna-
nec. Dalším samostatným úsekem je výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního 
fondu, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče a rybářství, který je zajišťován jedním za-
městnancem 
 

Přehled některých ukazatelů za rok 2020: 
 

Úsek rostlinolékařské péče   

Počet podání celkem 2 

Z toho:   

Vydané výzvy a upozornění ke kosení pozemků - ochrana proti plevelům 2 
Tab. Úsek rostlinolékařské péče 
 
 

Úsek státní správy lesů 

Počet podání celkem  104 

Z toho: 

Rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha    
nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za 2 
odnětí (§ 17 odst. 1 lesního zákona)    

Členěno dále: 

Trvalé odnětí 0 

Dočasné odnětí 1 

Trvalé a dočasné odnětí 1 

Rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa 11 
(§ 3 odst. 3 lesního zákona) 2 

Členěno dále: 

Je to PUPFL (Pozemky určené k plnění funkcí lesa) 1 

Není to PUPFL 1 

Rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 1  
3 odst. 4 lesního zákona)  2 
Rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne 0 
pod 1 ha (§ 12 odst. 3 lesního zákona)  

Závazné stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 48 odst. 2 písm. b) 3 
lesního zákona)  

Souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky  13 
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určené k plnění funkcí lesa a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby  
nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona)  

Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 0 
odst. 4 lesního zákona)  

Rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo 0 
hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona) 2  

Rozhodnutí o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před 0 
škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy,  
pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady  
s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2 lesního zákona)  

Rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech 0 
mladších 80 let (§ 33 odst. 4 lesního zákona)  

Rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 48 odst. 0 
1 písm. o) lesního zákona)   

Povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 5 
odst. 6 lesního zákona)  

Počet vydaných vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy  0 

Přestupky  0 

Ostatní sdělení, vyjádření  29 

Přiloženo ke spisu, na vědomí  48 
Tab. Úsek státní správy lesů 

 

Úsek státní správy myslivosti 

Počet podání celkem  299 

Z toho: 

Počet vydaných loveckých lístků 14 

Z toho pro české občany na dobu neurčitou  8 

Rozhodnutí o ustanovení a o odvolání mysliveckého hospodáře  2 

Rozhodnutí o ustanovení myslivecké stráže 0 

Rozhodnutí – povolení zakázaného způsobu lovu  1 

Rozhodnutí – snížení stavu zvěře v honitbách  4 

Povinná statistika, povinná evidence  228 

Ostatní sdělení a vyjádření  15 

Přiloženo ke spisu, na vědomí  35 

Tab. Úsek státní správy myslivosti 
   

Úsek státní správy odpadového hospodářství   

Počet podání celkem 767 

Z toho:   

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech  0 

Kontrolní činnost dle § 79 odst. 1 písm. e), odst. 4 a § 80 odst. 1 písm. a) zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech 96 

Závazná stanoviska ke stavbám z hlediska nakládání s odpady  § 79 odst. 4 363 

Evidence hlášení o produkci a nakládání s odpady  305 

Správní šetření, upozornění, výzvy  2 

Přestupky 1 
 

Tab. Úsek státní správy odpadového hospodářství 
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Úsek státní správy rybářství 

Počet podání celkem 171 

Z toho: 

Počet vydaných rybářských lístků:  171            96 600 Kč 

z toho pro české občany - dospělí na dobu 1 roku 3 300 Kč 

z toho pro české občany - dospělí na dobu 3 let 33 6 600 Kč 

z toho pro české občany - dospělí na dobu 10 let 49 24 500 Kč 

z toho pro české občany - dospělí na dobu neurčitou  60 60 000 Kč 

z toho pro české občany - děti do 15 let na dobu 1 roku 2 100 Kč 

z toho pro české občany  - děti do 15 let na dobu 3 let 6 600 Kč 

z toho pro české občany – děti do 15 let na dobu 10 let 18 4 500 Kč 

Rozhodnutí o ustanovení rybářské stráže 0 

Ostatní sdělení a vyjádření 0 

Přiloženo ke spisu, na vědomí 0 

Tab.  Úsek státní správy rybářství   

   

Úsek vodoprávního úřadu 

Počet podání celkem  375 

Z toho studny - správní řízení: 

Souhlas podle § 17 vodního zákona 28 

Rozhodnutí k nakládání s vodami  98 

Stavební povolení, dodatečné stavební povolení, ověření pasportu stavby  107 

Z toho ČOV - správní řízení: 

Rozhodnutí k nakládání s vodami  7 

Stavební povolení, dodatečné stavební povolení  7 

Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas  2 

Souhlas s ohlášením 25 

Závěrečná kontrolní prohlídka 12 

Z toho vodovody, kanalizace - správní řízení: 

Rozhodnutí k nakládání s vodami  5 

Stavební povolení, dodatečné stavební povolení, prodloužení platnosti SP  17 

Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas  25 

Z toho ostatní vodní díla - správní řízení: 

Rozhodnutí k nakládání s vodami  3 

Stavební povolení, dodatečné stavební povolení, ověření pasportu stavby  4 

Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas  2 

Ostatní rozhodnutí - provozní řády, manipulační řády, havarijní plány 25 

Opatření obecné povahy 16 

Vydaná vyjádření, sdělení, stanoviska vodoprávního úřadu  610 

Havárie, přestupky 7 

Kontroly, dozory 45 
Tab. Úsek vodoprávního úřadu 
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Úsek ochrany přírody a krajiny 

Počet podání celkem 37 

Z toho:   

Rozhodnutí a závazná stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody 27 

Kontrolní činnost dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody  2 
1 Přestupky 

Vydaná sdělení, stanoviska orgánu ochrany přírody 7 

Tab. Úsek ochrany přírody a krajiny 
 
 

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu ZPF 

Počet podání celkem 140 

Z toho: 

Souhlas k odnětí ze ZPF podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ZPF 
73 

7,2719 ha 

Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy podle ustanovení § 11 odst. 2 
písm. a) zákona o ZPF 

63 

2,1919 ha 1 992 652 Kč 

Sdělení, že souhlasu k odnětí půdy dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ZPF 
není třeba 

4 

Stanoviska k územním plánům a jejich změnám 3 

Kontroly, dozor dle § 18 odst. 3 zákona o ZPF 4 

Přestupky na úseku zemědělství  0 

Přestupky dle zákona o ZPF 0 

Statistické roční hlášení pro MŽP 69 

Stanoviska pro koordinovaná stanoviska 329 

Vydaná vyjádření, sdělení, stanoviska orgánu ochrany ZPF 244 

Přiloženo ke spisu, na vědomí 6 
Tab. Úsek ochrany zemědělského půdního fondu ZPF 
 
 

Úsek ochrany ovzduší 

Počet podání celkem 176 

Z toho:  

Závazná stanoviska §11, odst. 3, zák. č. 201/2012 Sb. 171 

Kontrolní činnost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 3 

Přestupky 0 

Vydaná sdělení, stanoviska orgánu ochrany ovzduší 2 

Technická opatření pro realizaci staveb jsou vydávána v rámci společných vyjádření Odboru ŽPZ – 
počet: 570 a nejsou započtena v celkovém počtu podání na úseku ochrany ovzduší 

Tab. Úsek ochrany ovzduší 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Cílem odpadového hospodaření města je snižování nákladů, efektivní třídění a kontrolní činnost. 

Celkové množství  

 směsného komunálního a objemného odpadu celkem 1302,2 t 

 bioodpad 1202,18 t 
Počty kontejnerů – 5 elektro, 39 kovy, 34 olej, 22 textil. 
 
Množství zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností firmou Asekol, Rema, Elektrowin, 
Ecobat, Ekolamp, Cart4Future – celkem 59,3 t 
Vybrané množství textilu Dimatex – celkem 15,26 t 
Množství vytříděného jedlého oleje a tuků – celkem 2,59 tun 

Sběrné místo Počet hnízd 

Český Brod 63 

Liblice 10 

Štolmíř 2 

Zahrady 1 

Celkem 76 
Tab.  Sběrná místa 

 

Komodita Počet kontejnerů 

Plast 141 

Papír 121 

Tetrapack 64 

Sklo 80 

Celkový počet kontejnerů a zvonů 406 
Tab. Přehled tříděných komodit 

 

Množství vytříděných komodit  
na občana v kg 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papír 31,15 28,03 27,91 23,81 27,80 32,64 

Sklo barevné 8,66 10,55 11,33 14,15 12,60  16,59 

Sklo bílé 5,45 5,15 4,7 6,06 3,38 3,92 

Plast 19,63 17,67 19,64 20,18 24,50 27,13 

Kartonový obal 0,88 0,74 0,93 0,83 0,95 0,88 

Kovy 1,59 1,78 2,19 2,49 2,45 3,71 

Celkem: 67,36 63,92 66,7 67,52 71,68 84,87 

Směsný a objemný odpad  
na občana 

200 150 164 170 172 188,97 

Tab. Třídění komodit 
 

Odběrové místo Cena 

Bioplynová stanice Tuchoraz Zdarma 

Kompostárna Radim 200 Kč  

Kompostárna Hořátev 420 Kč (nevozí se) 

Tab.: Přehled cen odběru bioodpadu 
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6.6 Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
 

Odbor zajišťuje především výkon státní správy obce s rozšířenou působností:   
 
1) na úseku dopravy: registr vozidel, provozování taxislužby, registr řidičů, projednávání přestupků 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a přestupků souvisejících, bodový 
systém, rozhoduje ve věcech provozování stanice měření emisí, zajišťuje výkon silničního správního a 
speciálního stavebního úřadu silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunika-
cí, stanovuje dopravní značení, rozhoduje o uzavírkách, zvláštním užívání, vydává a odnímá registrace 
k provozování autoškoly, zajišťuje funkci zkušebního komisaře, schvaluje technickou způsobilost jed-
notlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla, navrhuje nařízení města 
 
2) na úseku obecního živnostenského úřadu: registruje živnosti koncesované, vázané, řemeslné, 
volné, provádí jejich změny, pozastavuje, ruší je, vede správní řízení na úseku registrace, je provozo-
vatelem živnostenského rejstříku, provádí kontroly podnikatelů, ukládá pokuty, projednává přestupky 
na úseku kontroly, provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, registruje a kon-
troluje zemědělské podnikatele, zajišťuje činnost Centrálního registračního místa, vede řízení o pře-
stupcích, navrhuje nařízení města 
 
3) na úseku samosprávy: vydávání parkovacích karet, vnitřní předpisy, vyjádření, zpracovávání žádos-
tí dle zákona o svobodném přístupu k informacím, aktivní činnost na projektech města 
 
Výkon odboru zajišťuje celkem 16 pracovníků.  
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: 
Ing. Jan Pohůnek, tel. 321612191, 602214821, e-mail: pohunek@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího pro oblast obecního živnostenského úřadu: 
Tereza Burešová, tel. 321612174, 734 230 069, e-mail: buresova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího pro oblast dopravy:  
Ing. Jaroslav Koděra, tel. 321612198, 734346676, e-mail: kodera@cesbrod.cz 
 

Úsek Počet  

Vedoucí odboru, přestupkové řízení, řízení o zadržení ŘP, kontrolní činnost, koncepční 
dopravní značení, silniční správní úřad, materiály do rady, stanoviska a vyjádření  

1 

Registrace podnikatelských subjektů a zemědělců, kontrola podnikatelských subjektů, 
administrativa, materiály do rady, přestupkové řízení, RŽP, informační zákon 

3 

Registr řidičů, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost, paměťové karty, výpisy, vrácení 
ŘP, bodový systém, námitkové řízení, archivace, administrativa pro celý odbor 

2 

Registr vozidel, technické průkazy, změny v registru, vyřazování vozidel, taxislužba, 
výdej dat, součinnost, parkovací karty, schvalování dovezeného, vyrobeného nebo 
přestavěného vozidla 

4 

Způsobilost k řízení motorových vozidel – zkušební komisař, autoškoly, výzvy provo-
zovatelům, dopravní značení, místní šetření, přestupkové řízení, pozemní komunika-
ce, zvláštní užívání, uzavírky, přechodné dopravní značení, speciální stavební úřad, 
stavební povolení, ohlášky, stanoviska 

2 

Přestupkové řízení v dopravě, pojišťovny, znalecké posudky, výzvy, přestupky od 
městské a státní policie, součinnost, společná řízení, obnova řízení 

4 

Tab. Personální zastoupení odboru 
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Počet úkonů v registru řidičů 26297 

Počet evidovaných řidičů 21219 

Zaevidovaných přestupků (bodový systém) 852 

Profesní způsobilost řidiče - vydaných 127 

Výpis z EKŘ 1 592 

Počet všech rozhodnutí na úseku registru řidičů včetně ve správních řízeních 162 

Vydaných ŘP ve sledovaném roce 2 323 

Počet vydaných paměťových karet 130 

Počet rozhodnutí o zadržení řidičských průkazů 172 
Tab. Registr řidičů 

 

Celkový počet všech přestupků 8 362 

Počet vydaných příkazů 2 075 

Vydaných rozhodnutí  253 

Počet zpracovaných výzev z radaru 7 000 
Tab. Přestupky 

 

Počet evidovaných vozidel 31 145 

Počet lustrací a podnětů ČKP 644 

Počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení 82 

Počet provedených změn v registru vozidel 20062 
Tab. Registr vozidel 

 

Evidovaných autoškol ve správním obvodu                7 

Počet zkoušek odborné způsobilosti 535 

Procento úspěšnosti při 1. zkoušce              38 % 
Tab. Zkušební komisař 

 

Počet vydaných rozhodnutí silničním správním úřadem            326 

Počet stanovení dopravního značení            148 

Počet všech vyjádření a závazných stanovisek 739 

Počet kolaudačních souhlasů, ohlášení, rozhodnutí a ostatních opatření speciálního 
stavebního úřadu 

             169 

Tab. Silniční správní úřad a speciální stavební úřad 

 

Počet zaregistrovaných podnikatelů          4 471 

Počet živností 6 744 

Počet podnikatelů s novým oprávněním 231 

Počet rozhodnutí o zrušení oprávnění 79 

Počet výpisů z živnostenského rejstříku 546 

Počet kontrol 66 

Počet registrovaných zemědělských podnikatelů              122 

Počet podnětů 857 

Počet avíz 1 281 

Počet vyrozumění o přerušení a pokračování v provozování živnosti 367 

Počet vyrozumění o zápisu provozovny a změn 134 
Tab. Obecní živnostenský úřad 
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V roce 2020 odbor uložil za přestupky v dopravě pokuty za víc jak 7 mil. Kč, z toho bylo již uhrazeno 
5 650 000 Kč. 
Správní poplatky vybrané odborem v tomto roce byly ve výši 3 789 500 Kč.  
Celkem odbor svou pracovní efektivitou při daném personálním obsazení přispěl do rozpočtu města 
za rok 2020 částkou ve výši 9 437 500 Kč.  
  
Akce odboru 
V roce 2020 došlo k rozšíření klientské přepážky na odboru, a to o přepážku registru podnikatelů, 
hned vedle registru řidičů a registru vozidel tak, aby klienti měli všechny přepážková pracoviště 
v přízemí budovy č. p. 56. Jednalo se o drobné stavební rozšíření, které bylo personálně zajištěno 
přesunem dvou referentek odboru z 1. patra. Věříme, že tato změna bude přínosem pro klienty. 
V důsledku rozvolňování (zrušení místní příslušnosti) na registrech jsme zaznamenali zvýšený zájem o 
služby našich referentů na registrech. Tento zájem byl takový, že jsme, jako obec s rozšířenou působ-
ností, zejména na registru řidičů, byli vyhodnoceni, jako agenda s nejvyšším nárůstem klientů. Nárůst 
klientů na registru řidičů a registru vozidel je evidentní zejména u klientů mimo ORP Český Brod a 
navýšení dosahuje 60 procent. Tento nárůst se pozitivně odrazil i na vybraných správních poplatcích, 
které jen za registr vozidel činily v tomto roce 2 731 000 Kč. Stojí za zmínku i nárůst vyřízených podání 
na agendě silničního správního a speciálního stavebního úřadu, neboť tyto agendy nezpracovávají 
podání jen pro město Český Brod, ale pro celý správní obvod, to ostatně platí i pro agendu přestupků. 
Na agendách speciálního stavebního a silničního správního úřadu došlo v tomto roce k plánovaným 
personálním změnám.   
 
Museli jsme samozřejmě jako každý rok reagovat na nové legislativní změny v oblasti dopravy  
i v oblasti živnostenského podnikání a na další se připravujeme i v budoucnu. Mezi nejdůležitější le-
gislativní změny v roce 2020 z pohledu živnostenského úřadu patří: zákon o realitním zprostředková-
ní, který zpřísňuje podmínky podnikání v realitních službách. V souvislosti s touto novelou došlo i 
k rozšíření volné živnosti o dva nové obory, které lépe specifikují danou podnikatelskou činnost. 
Hlavní překážkou získání živnostenského oprávnění může být nově ztráta bezúhonnosti skutečných 
majitelů právnických osob.   
 
Odbor v rámci agend živnostenského úřadu se snaží v této době vycházet podnikatelům maximálně 
vstříc a co nejvíce je informovat o programech Ministerstva průmyslu a obchodu.   
 

 
 

    
Ilustrační foto pracoviště odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 
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6.7 Odbor rozvoje 
 
Odbor rozvoje zajišťuje většinu samosprávných agend města a to především na úseku správy měst-
ského majetku, na úseku investičních akcí a na projektové kanceláře zajišťující externí zdroje financo-
vání investic města.  
 
Správa majetku zajišťuje správu a nakládání s nemovitým majetkem města (pozemky, domy, byty, 
nebytové prostory, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, stromy a zelené 
plochy, vodní plochy, atd.). Na tomto úseku odbor provádí výkupy a prodeje pozemků, jejich pachty 
či výpůjčky, zřizuje věcná břemena k inženýrským sítím či jiná oprávnění k pozemkům., v oblasti byto-
vých a nebytových prostor město kromě nákupu a prodeje – u bytů privatizace bytů, zajišťuje opravy 
závad v domech, bytech i v nebytových prostorech, zajišťuje revizní prohlídky a odborné posudky. 
Provádí inventury městského majetku, vypořádá se pojistné události. Odbor rozvoje se vyjadřuje i ke 
všem stavebním záměrům ve fázi územního řízení a k akcím, které se na území města konají.  
 
Úsek investic zajišťuje investiční činnost od přípravy projektových dokumentací, zajištění příslušných 
povolení, spolupráce při organizaci výběrových řízení na služby dodávky či stavební práce až po sa-
motnou realizaci staveb a zajištění kolaudací včetně uvedení do provozu.  
 
Rozsáhlá je i aktivita projektové kanceláře a to především v oblasti dotační agendy. Zde odbor rozvoje 
zajišťuje kompletní administraci dotačních projektů, od vytvoření žádostí o dotaci, administraci ve-
řejných zakázek na realizátory akcí, kontrolu a dodržování podmínek dotace v průběhu realizace 
těchto akcí, závěrečná vyhodnocení a monitorovací zprávy i v době udržitelnosti projektů.  
 
Do náplně odboru rozvoje patří i regenerace městské památkové zóny, administrace dotací na obno-
vu fasád poskytovaných městem, inventarizace majetku města, uzavírání smluv a objednávek a s tím 
související zveřejňování a finanční kontrola rozpočtovaných akcí města i jiných činností. Důležitá je i 
spolupráce s městským architektem při konzultacích se zástupci developerských projektů a při zpra-
cování vyjádření města ke stavebním záměrům. Samozřejmostí v rámci činnosti odboru je předkládá-
ní návrhů materiálů do orgánů města a poradních orgánů, naplňování usnesení těchto orgánů, spolu-
práce s příspěvkovými organizacemi města, s orgány státní správy. 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Dočkalová, tel. 321 612 158, 733 792 835 
E-mail: dockalova@cesbrod.cz 
 
Zástupce vedoucího odboru: Ing. Lucie Tlamichová, tel. 321 612 157, 734 231 147 
E-mail: tlamichova@cesbrod.cz 
 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí odboru, vyjádření k záměrům na území města, veřejné zakázky,  1 

Projektový manažer, administrace žádostí města o dotaci, zakázky malého 
rozsahu 

2 

Investiční technik, vodohospodářský fond, příprava a zajištění investic města, 
opravy a údržba majetku města, veřejné zakázky malého rozsahu  

3,8 

Inventarizace, pozemková agenda, bytový a nebytový fond, správa budov, 
opravy a údržba, investice drobného rozsahu pojistné, odpisy, smlouvy a ob-
jednávky odboru, zveřejňování smluv 

4,65 

Tab. Personální zastoupení odboru 
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PROJEKTOVÁ ČINNOST ODBORU  
Hlavní náplní odboru rozvoje pod vedením města je zpracování projektů ve všech jeho fázích včetně 
zpracování studií, rozpočtů apod. Předkládáme přehled stěžejních projektů ukončených během roku 
2020, kde uvádíme zaokrouhlené částky. 
 
Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova 
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělání ve vazbě na budoucí uplatně-
ní na trhu práce v klíčových kompetencích na ZŠ Tyršova. 
Realizace projektu: 2019 – 2020 
Poskytovatel dotace: IROP 
Náklady: 6 123 000 Kč  
Výše dotace: 4 500 000 Kč  
Spoluúčast: 1 623 000 Kč 
 
Podzemní kontejnery, ul. Palackého 
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého a nákup popelnic do domácností na tříděný od-
pad. 
Realizace projektu: 2019 – 2020 
Poskytovatel dotace: OPŽP 
Náklady: 2 681 000 Kč 
Výše dotace: 1 671 000 Kč 
Spoluúčast: 1 010 000 Kč 
 
Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě 
Vybudování nových vodovodních řádů v ulicích, kde vodovod nebyl doposud vybudován.  
Ul. Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární, Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech. 
Realizace projektu: 2017 – 2020 
Poskytovatel dotace: OPŽP 
Náklady: 7 520 000 Kč 
Výše dotace: 3 780 000 Kč 
Spoluúčast: 3 740 000 Kč 
 
Výměna kabelů VO – II. etapa  
Dokončení výměny kabelů veřejného osvětlení na sídlišti Jahodiště v ul. Rokycanova a Na Cihelně. 
Dotace: MMR SFRB 
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 1 500 000 Kč 
Výše dotace: 600 140 Kč 
Spoluúčast: 899 860 Kč 
 
Singltrek v Dolánkách 
Výsledkem projektu je vybudování 2923 m lesních cest pro singltrek. 
Realizace projektu: 2019 – 2020 
Poskytovatel dotace: SZIF 
Náklady: 880 000 Kč bez DPH 
Výše dotace: 880 000 Kč 
Spoluúčast: 0 Kč 
 
Alej do Klučova 
Obnovení aleje z Liblic do Klučova. 
Realizace projektu: 2020 
Poskytovatel dotace MŽP 
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Náklady: 206 000 Kč 
Výše dotace: 206 000 Kč 
Spoluúčast: 0 Kč 
 
Obnova pomníku Prokopa Holého I. a II. etapa 
Realizace projektu: 2020 
Poskytovatel dotace: MKČR 
Náklady: 461 000 Kč 
Výše dotace: 163 000 Kč 
Spoluúčast: 298 000 Kč 
 
Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly 
Vybudování bezpečného osvětlení přechodu s ostrůvkem přes ulici Jana Kouly. 
Dotace: OPŽP 
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 2 114 000 Kč 
Výše dotace: 920 000 Kč 
Spoluúčast: 1 382 000 Kč 
 
Bezbariérové úpravy pavilonu E 
Vybudování rampy, zvedací plošiny a bezbariérového WC v pavilonu E budovy č. p. 1311. 
Dotace: MZČR 
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 1 500 000 Kč 
Výše dotace: 1 040 000 Kč 
Spoluúčast: 460 000 Kč 
 
Rekonstrukce č. p. 1 – II. etapa 
Výměna oken v 1. NP 
Dotace: MZČR 
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 1 636 000 Kč 
Výše dotace: 607 000 Kč 
Spoluúčast: 1 029 000 Kč 
 
 
PROJEKTY FINANCOVANÉ POUZE Z ROZPOČTU MĚSTA 
 
Gastroprovozovna pro nemocnici 
Vybudování nové kuchyně pro stravování klientů zdravotních služeb včetně vybavení gastroprovozu.  
Náklady: 8 870 000 Kč 
 
Dokončení oprav fasády č. p. 70 
Výroba 16 replik váz ze střechy a oprava vstupního portálu včetně dveří budov č. p. 70 
Náklady: 605 000 Kč 
 
Rekonstrukce komunikace ul. Pod Velkým vrchem II. etapa 
Oprava povrchů chodníků a komunikace v dalším úseku, kde byly vyměněny vodohospodářské sítě. 
Náklady: 3 200 000 Kč 
 
Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské 
Náklady: 220 000 Kč 
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Stavební úpravy komunikací Na Prutě, U Dráhy, V Lánech 
Náklady: 790 000 Kč 
 
Instalace optovedení městského kamerového systému na sídlišti Jahodiště 
Náklady: 406 000 Kč 
 
Výměna kalového čerpadla v ČS na ČOV Liblice 
Náklady: 290 000 Kč 
 
Oprava severní části hřbitovní zdi I. etapa 
Náklady: 500 000 Kč 
 
Oprava oplocení asfaltového hřiště Liblice 
Náklady: 403 000 Kč 
 
Rekonstrukce revizních šachet v ul. 28. Října a Na Cihelně 
Náklady: 2 200 000 Kč 
 
Tabulka s vybranými údaji za rok 2020 
 

Počet vyjádření k záměrům na území města  68 

Počet vystavených objednávek 157 

Počet uzavřených smluv  184 

Počet nově podaných žádostí o dotaci v roce 2020 15 

Počet schválených dotací v roce 2020 10 

Počet zamítnutých žádostí o dotaci 5 

Počet dosud nerozhodnutých (k 31. 12. 2020) 6 

Počet projektů v udržitelnosti 15 

Finanční objem podaných žádostí v tis. Kč - neinvestiční projekty města 0,06 mil Kč 

Finanční objem podaných žádostí v tis. Kč - investiční projekty města 132 mil. Kč 

Finanční objem schválených žádostí v tis. Kč - investiční projekty města 107 mil. Kč 

Celkový finanční objem projektů v realizaci celkem v tis. Kč 395 mil. Kč 

Počet zpracovaných hodnotících, monitorovacích nebo závěrečných 
zpráv 

32 

Vyhlášených záměrů na nakládání s majetkem města 41 

Počet provedených veřejných zakázek města  32 

Z toho počet zakázek malého rozsahu 25 

Počet zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. 7 

Počet vyřízených požadavků HelpDesku 78 

Počet projednaných materiálů v Radě města 367 

Počet projednaných materiálů v Zastupitelstvu města 79 

 Tab. Přehled jednotlivých činností  
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6.8 Odbor sociálních věcí a školství 
 

Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v několika různých oblastech. Jednou z největ-
ší oblastí je agenda sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče a sociální kurately pro 
děti a mládež. Pracovnice odboru vykonávají funkci kolizního opatrovníka v řízení před soudem, pro-
vádí sociální šetření v rodinách, zpracovávají zprávy pro soudy, policii, státní zastupitelství apod. Dále 
poskytují sociální poradenství, napomáhají při řešení výchovných problémů dětí, spolupracují s rodi-
nami, jejichž děti se dopouštějí přestupků či činů jinak trestných.  
V rámci odboru sociálních věcí působí sociální pracovnice Mgr. Bc. Jana Tůmová, která se věnuje pro-
blematice seniorů a osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním. V souvislosti s šířením onemoc-
nění Covid-19 poskytuje aktuálně tato pracovnice poradenství a pomoc seniorům, zejména se zare-
gistrováním do centrálního registračního systému pro očkování proti tomuto onemocnění. 
 
V její náplni práce je dále agenda veřejného opatrovnictví a komunitního plánování sociálních služeb. 
V kompetenci má také již dva roky dobře fungující Českobrodskou dopravu pro seniory a provoz Vir-
tuální univerzity třetího věku, která se mezi seniory těší velké oblibě.  
 
Osobám se sociálním znevýhodněním se na odboru věnuje další sociální pracovnice, resp. sociální 
kurátor, který poskytuje poradenství osobám bez přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu, ale 
i v průběhu výkonu trestu, má možnost navštívit odsouzeného v místě výkonu trestu. Dále vydává 
parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením a vykonává agendu tzv. sociálních pohřbů. 
Sociální pohřeb je povinna vypravit obec, ve které došlo k úmrtí, v případech, kdy nevypraví pohřeb 
nikdo z osob blízkých zemřelému.  
 
Od 1. 1. 2020 přešla pod OSVŠ agenda školství - výkon přenesené působnosti. Zároveň došlo ke změ-
ně názvu na Odbor sociálních věcí a školství. Od počátku roku 2020 byl rovněž projektový tým probí-
hajícího projektu Sdílené radosti a strasti škol III přesunut pod odbor sociálních věcí a školství. Dalším 
projektem, který je zařazen pod OSVŠ je Ekocentrum Vrátkov – terénní základna pro environmentální 
výchovu, vzdělávání a osvětu. 
 
Kontakt: 
Vedoucí odboru: Bc. Martina Fejfarová, DiS., tel. 321 612 126, 603 878 418 
E-mail: fejfarova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucí odboru: Bc. Jitka Novotná, DiS., tel. 321 612 124, 735 172 522 
E-mail: novotna@cesbrod.cz 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí odboru - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 1 

Sociálně-právní ochrana dětí 3 

Sociální kuratela pro děti a mládež, výchovné problémy dětí, dohledy 
nad výchovou dětí 

1 

Sociální práce, sociální kurátor, vydávání parkovacích průkazů pro OZP, 
sociální pohřby, vydávání receptů a žádanek na omamné a psycho-
tropní látky, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění 

1 

Veřejný opatrovník, sociální práce, komunitní plánování sociálních slu-
žeb, Českobrodská doprava pro seniory 

1 

Referent pro školství 1 

Pracovníci zapojeni v projektech  –     „Sdílené radosti a strasti škol  III“  
/financovaní z externích zdrojů/          „Ekocentrum Vrátkov“ 

3 
1 

Tab. Personální zastoupení odbor 
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Personální obsazení odboru, zejména pracovníků sociálně-právní ochrany dětí odpovídá požadavku 
naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany.  
Rozdělení agend odboru sociálních věcí a školství naleznete na webových stránkách města: 
http://www.cesbrod.cz/item/podrobne-kontaktni-informace#odbor-soc-veci-nam-arnosta.  
Rozdělení obvodů sociálních pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany pak na adrese: 
http://www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti. 
Pod záložkou Život v Brodě - Zdravý Brod, na http://www.cesbrod.cz/section/zdravy-brod-socialni-
oblast, naleznete veškeré důležité informace k sociální oblasti, komunitnímu plánování sociálních 
služeb, k cílovým skupinám sociálních služeb, včetně nabídky pomoci v náročných životních situacích. 
Dále pod záložkou Život v Brodě naleznete Portál sociálních služeb s informacemi pro jednotlivé cílo-
vé skupiny. 
 
Odbor sociálních věcí a školství má širokou působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, čímž se 
rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj, řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů 
dítěte včetně ochrany jeho jmění a veškerá působení směřující k obnovení narušených funkcí.  
 
V r. 2020 byla odborem řešena také problematika dětí spojená s mimořádnými opatřeními 
v souvislosti s pandemickou situací. Zejména uzavření základních a mateřských škol přineslo v méně 
funkčních a sociálně slabých rodinách další problémy, se kterými si rodiny často neumí samy poradit. 
Děti se ještě více uchylují k pasivnímu trávení volného času především na sociálních sítích, experi-
mentují s návykovými látkami. Spolupráce na řešení problémů byla ztížena i tím, že řada podpůrných 
neziskových organizací mohla svou pomoc poskytovat převážně vzdáleným přístupem, telefonicky 
apod. 
 
 V agendě náhradní rodinné péče je situace obdobná jako v roce předcházejícím. V roce 2020 jsme 
nezaznamenali žádnou žádost o trvalou pěstounskou péči, tři manželské páry podaly žádost o osvo-
jení dítěte. O pěstounskou péči na přechodnou dobu nepožádal žádný zájemce. V rámci Středočeské-
ho kraje je aktivně zařazeno cca 100 pěstounů na přechodnou dobu, kteří mohou vykonávat péči o 
ohrožené děti ve svém domácím prostředí po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu jednoho 
roku. V ORP Český Brod vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu dva manželské páry. 
 
Další významnou činností OSVŠ je sociální práce pro dospělé klienty. Sociální pracovnice pomáhají 
občanům zejména při řešení nepříznivé sociální situace, do které se dostali z důvodu vyššího věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, nastalé krizové situace či v důsledku způsobu života, který vede 
k sociálnímu znevýhodnění či konfliktu se společností. Ve většině případů jsou problémy kumulovány. 
Nejčastěji řešenou problematikou i v uplynulém roce bylo bydlení a dluhové pasti, exekuce. Sociální 
pracovnice poskytují základní i odborné poradenství, hledají s klienty cestu, jak problémy řešit, na 
jaké instituce je třeba se obrátit, je-li třeba, doprovázejí klienty a samy jednají s potřebnými institu-
cemi. Od října r. 2019 poskytuje občanům poradenství v oblasti dluhů organizace RUBIKON Centrum 
z.ú., v intervalu 1x za 14 dní, vždy v pondělí, v prostorách budovy Informačního centra. 
 
 
 

Další agendy vykonávané odborem sociálních věcí 

Zajištění sociálních pohřbů 17 

Výkon veřejného opatrovnictví 22 

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením 39 

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění 2 
Tab. Další agendy vykonávané odborem sociálních věcí 
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Činnosti na úseku sociální práce, sociální poradenství 

Počet návštěv opatrovanců – veřejné opatrovnictví 121 

Sociální práce – ohrožené a vyloučené osoby – počet anonymních klientů 30 

Sociální práce – ohrožené a vyloučené osoby – počet spisů 80 

Sociální práce – ohrožené a vyloučené osoby – počet sociálních šetření 45 
Tab. Činnosti na úseku sociální práce-právní ochrany dětí 

 
 
Přehled některých ukazatelů za rok 2020 
 

Činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

Počet aktivních spisů sociálně-právní ochrany dětí 247 

Počet případů, kdy nebylo dítě vyhodnoceno jako ohrožené  94 

Počet případů jmenování OSPOD opatrovníkem 129 

Celkový počet dětí, u kterých byl soudem či OSPOD stanoven dohled 17 

Počet osob vykonávající náhradní rodinnou péči 22 

Počet dětí v náhradní rodinné péči 29 

Sociální kuratela pro děti a mládež /trestná činnost a přestupky dětí a mladistvých/ 35 

Celkový počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 20 

Návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou 60 

Počet případů domácího násilí, kterému jsou přítomny nezl. děti 3 
Tab. Činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

 
Program podpory aktivit v sociální oblasti 
Pro dotační program města Český Brod – Program podpory aktivit v sociální oblasti bylo v roce 2020 
z rozpočtu města vyčleněno 700 000 Kč. V rámci výzvy pro podávání žádostí vyhlášené v únoru 2020 
město obdrželo celkem 14 žádostí o dotaci. 
Na základě posouzení žádostí o dotaci hodnotící komisí a následného schválení návrhu výše dotace 
radou města a zastupitelstvem města obdrželi podporu následující organizace:  
 

Žadatel  Název projektu 
Výše dotace  

(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 one-
mocněním, 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 

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. LECCOS pro rodiny VI 60 000 

LECCOS, z. s.  Programy primární prevence na ZŠ v Českém Brodě 70 000 

Diakonie ČCE – středisko Praha Raná péče pro rodiny města Český Brod – 2020 8 000 
Tabu. Podpořené organizace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti  
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
V roce 2020 s ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci nedocházelo 
k setkávání pracovních skupin. Aktivity se řešily především korespondenčně. Spo-
lupráce e nadále nastavena mezi třemi pracovními skupinami, pracovní skupinou 
Senioři a osoby se zdravotním postižením, pracovní skupinou Rodina, děti a mlá-
dež a pracovní skupinou Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
 

Aktivity komunitního plánování byly zaměřeny především na zvýšení informovanosti obyvatel. Probí-
hala aktualizace a doplňování údajů na webovém portálu sociálních služeb, který funguje jako jeden 
z podwebů města na odkazu https://www.cesbrod.cz/socialni-sluzby/. 
 
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. Tento přehled byl zveřejněn na webu města.  
 
Také bylo provedeno šetření na zjištění spokojenosti uživatelů služby Českobrodská doprava pro se-

niory a na rozšíření této služby o další přepravní místa.  Odbor sociálních věcí a školství během léta 

telefonicky oslovil 50 uživatelů senior dopravy, kteří s ní jezdí nejčastěji a také ty, kteří službu využíva-

jí aktuálně v posledních měsících. Všech 50 dotázaných seniorů vyjádřilo spokojenost se službou a 

označilo ji jako velmi potřebnou. 

 
Ukázka portálu sociálních služeb 
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ČESKOBRODSKÁ DOPRAVA PRO SENIORY  
 
V roce 2020 byla nadále občanům starším 65 let a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P k dispozici pře-
pravní služba pod názvem Českobrodská doprava pro seniory, která umožňuje přepravovat se po 
městě za částku 15 Kč k lékařům, do lékáren, na úřady, obchody, nádraží a další vybraná místa.  
 
V roce 2020 se uskutečnilo celkem 1639 jízd, o 23% méně jízd než v roce 2019. Vliv na počet jízd měla 
vzniklá epidemiologická opatření a s ní spojená opatření. Pokles jízd by zřetelný na jaře a pak na ke 
konci roku 2020. V průměru připadalo na 1 měsíc 136,5, tj. o necelých 42 jízd méně než v roce 2019.  
Ke konci roku 2020 bylo vydáno celkem 235 průkazek pro využívání této služby.  
 

 

Graf využití dopravy pro seniory v roce 2020 

 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
 
Virtuální univerzita třetího věku v Českém Brodě byla otevřena v roce 2018 a ke konci roku 2020 měla 

za sebou již šest semestrů výuky pro seniory. Vytvoření možnosti této formy studia vyšlo 

z komunitního plánování sociálních služeb a jeho cílem bylo nabídnout seniorům smysluplnou varian-

tu trávení volného času, kdy by se senioři mohli dále vzdělávat dle svého zájmu a zároveň se dostat 

do společenského kontaktu.  

Studium v roce 2020 bylo poznamenáno epidemiologickou situací. Na jaře 2020 se podařilo 
v prezenční formě uskutečnit tři přednášky pro každý kurz a poté bylo nutné dokončit kurzy již 
z domova. Na podzim 2020 začala svítat naděje na obnovení přednášek v prezenční podobě, která 
však byla záhy ztracena. Podařilo se uskutečnit pouze úvodní přednášku a poté se plně přešlo na stu-
dium v distanční podobě.  
 
V roce 2020 byl v letním semestru otevřen kurz Klenoty barokního sochařství, který navštěvovalo 440 

studujících z řad seniorů a Dějiny oděvní kultury I. s počtem studujících 43. Na podzim roku 2020 byl 

spuštěn šestý semestr s navazujícím kurzem Dějiny oděvní kultury II. s 29 účastníky a dále kurz Rituály 

evropských královských rodů, do kterého se přihlásilo 46 seniorů. 
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6.9 Odbor stavební a územního plánování 
Odbor výstavby a územního plánování na úseku územního plánování zabezpečuje komplexně výkon 

státní správy a zabezpečuje výkon funkce orgánu státní správy v oblasti státní památkové péče pro 

ORP Český Brod. Na úseku stavebně správním zabezpečuje komplexně výkon státní správy pro správ-

ní území pověřeného stavebního úřadu. 

Kontakt: 

Vedoucí odboru: Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131 
e-mail: maresova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího odboru:  Ing. Jan Strnad, tel. 21 612 136 
e-mail: strnad@cesbrod.cz 
 
 

Úsek Počet pracovníků 

Vedoucí odboru 1 

Územní řízení a stavební řízení 5 

Územní plánování 1 

Památková péče 1 

Asistent odboru 2 

Celkem 10 
Tab. Personální zastoupení odbor 

 
 

Počet spravovaných obcí a počet podání za odbor 2020 

Počet obcí v působnosti stavebního úřadu 20 

Počet obcí v působnosti úřadu územního plánování 24 

Celkový počet podání za odbor 3622 
Tab. Počet spravovaných obcí a počet podání za odbor 
 

Stavební řád 

Vydaná rozhodnutí 

Stavební povolení celkem  113 

- novostavby 15 

- stavební úpravy, nástavby a přístavby staveb pro bydlení 21 

- novostavby, nástavby a přístavby podn. objektů 6 

- ostatní stavby (garáže, chaty, stánky 7 

- územní rozhodnutí  99 

- kolaudační rozhodnutí 9 

- další vydaná rozhodnutí (změna stavby před dokončením, 
změna užívání, předčasné užívání, odstranění stavby, atd.) 

 
25 

- rozhodnutí o udělení sankce 0 

- procesní rozhodnutí, usnesení 86 

Vydaná rozhodnutí celkem 381 

 
 

Odvolání 

Počet odvolání 19 

z toho: zpětvzetí odvolání 0 
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              potvrzeno 12 

              zrušeno 7 

              řízení probíhá 0 

Opatření stavebního úřadu  

Územně plánovací informace 60 

Územní souhlas 99 

Společný územní souhlas a ohlášení stavby 96 

Sdělení k ohlášení 19 

Kolaudační souhlas 183 

Oznámení dokončení stavby 98 

Ohlášení odstranění stavby 8 

Souhlas s dělením pozemků 33 

Sdělení k podání 442 

Celkem vydaných opatření 1 076 
 

Ostatní opatření, vyjádření, výzvy 649 
 

Kontrolní prohlídky staveb 549 
 

Byty 

Celkem povoleno bytů v rodinných domech 120 

Celkem povoleno bytů v bytových domech, v domovech, penzionech a domovech  
pro seniory, v nebytových prostorech 

52 

Celkem povoleno odstranění bytů v rodinných domech 0 

Tab. Stavební řád 
 

 

Územní plánování 

ÚPD řešené ve sledovaném roce - město 1 

Změny  ÚPD řešené ve sledovaném roce - město 1 

Počet lokalit řešených ÚPD změnami ÚPD - město 1 

Celkem řešených ÚPD a změn ÚPD - město 2 

ÚPD řešené ve sledovaném roce – na žádost obcí správního území 4 

Změny  ÚPD řešené ve sledovaném roce – na žádost obcí správního území 0 

Počet lokalit řešených ÚPD a změnami ÚPD – na žádost obcí správního území 0 

Celkem řešených ÚPD a změn ÚPD - na žádost obcí správního území 4 

Počet pořizovaných územních studií - město 0 

Počet pořizovaných územních studií – na žádost obcí správního území 0 

Počet pořizovaných regulačních plánů - město 1 

Celkem řešených ÚPD a změn ÚPD – město a na žádost obcí správního území 6 

Počet lokalit řešených ÚPD změnami ÚPD   – město a na žádost obcí správního území 0 

Počet pořizovaných územně plánovacích podkladů - město 0 

Počet vydaných dat z projektu ÚAP (obsahuje export dat, příprava smluv, zaslání žadateli 20 

Projekt ÚAP (obsahuje činnosti- vyplňování pasportů pro předaná data, rozbory, práce 
s databází, vyplňování hlášení o udržitelnosti projektu pro dotační titul, projednávání se 
starosty, zprávy o uplatňování územních plánů) 

2 

Počet vydaných závazných stanovisek úřadu územního plánování 330 

Počet vyjádření, sdělení úřadu územního plánování 152 
Tab. Územní plánování 
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Památková péče 

Počet rozhodnutí - závazných stanovisek vydaných orgánem státní památkové péče na 
úseku zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

49 

Počet ostatních písemných stanovisek mimo správní rozhodnutí 65 

Celkový počet sledovaných úkonů, které souvisí s agendou památková péče 114 

Počet nemovitých kulturních památek správním obvodu obce s rozšířenou působností 79 

Počet movitých kulturních památek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností s 
vlastním rejstříkovým číslem (např. mobiliář, pamětní desky, zvony, sochy, atd.) 

86 

Kolik bylo podáno žádostí o finanční podporu na obnovu kulturních památek MK ČR/ fi-
nanční podpora z obce 

4/0 

Kolika z podaných žádostí bylo vyhověno MK ČR/ kolik finančních podpor bylo poskytnuto 
z prostředků obce 

2/0 

Celkový počet všech památkových zón, rezervací, ochranných pásem ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností 

12 

Tab. Památková péče 

 
 
ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ REALZOVANÝCH V ROCE 2020 
 

 

 
 
1 Rekonstrukce fasády radnice 
2 Bezbariérové úpravy pavilonu E 
3 Školní jídelna v areálu nemocnice (ukončeno 2021) 
4 Oprava hřbitovní zdi (1. etapa) 
5 Rekonstrukce ulice Pod Velkým vrchem 
6 Vybudování bezpečného přechodu na křižovatce Jana Kouly 
7 Nová louka sloužící jako relaxační místo v ulici Českobrodská (z města Český Brod směr Štolmíř) 
8  Singltrack Dolánky 
9 Alej do Klučova (ukončeno 2021) 

9 

4 

1 2 3 

6 

8 

5 

7 
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7. Závěr 
 
Jestliže jste při čtení nejnovější výroční zprávy města Český Brod neztratili pozornost a došli až na její 
konec, seznámili jste se jen s částí témat, kterým se město, městský úřad, jeho organizační složky, 
příspěvkové organizace i českobrodské neziskovky věnovaly. Uplynulý rok byl poznamenán pandemií 
koronaviru, která v době, kdy na zprávě pracujeme, zdaleka není u konce. Řada omezení i ekonomic-
ké následky krize se promítly i do života našeho města.  
 
Do výroční zprávy jakožto závěrečného hutného souhrnu jeho aktivit v roce 2020 pochopitelně neu-
míme vtěsnat úplně vše. Zejména se tam nemohou vejít záměry a projekty, jejichž realizaci teprve 
plánujeme na blízkou nebo vzdálenější budoucnost. A těch je nyní opravdu hodně. Samozřejmě ne-
víme, zda a kdy se je podaří realizovat. Český Brod pravděpodobně čeká v příštích několika letech 
větší bytová výstavba, ať již v rozvojových lokalitách nebo na tzv. brownfieldech. Ta může napomoci 
jeho rozvoji, rozšíření nabídky služeb a přílivu dalších vzdělaných a aktivních obyvatel. Na druhou 
stranu klade i vysoké nároky na město a jeho veřejnou vybavenost, kterou je třeba nákladně posílit. 
V roce 2020 jsme stáli těsně před zahájením tří velkých vodohospodářských staveb: nového přivadě-
če a připojení vrtů NV1 a NV2, rekonstrukce a dostavby vodojemu a intenzifikace čistírny odpadních 
vod. V oblasti školství pokračovala projekční příprava novostavby Mateřské školy Kollárova a přístav-
by Základní školy Žitomířská. Spojili jsme síly s obcí  Doubravčice a založili dobrovolný svazek obcí, 
který má pomoci financování a provozu budoucí společné školy. Největší investicí města v roce 2020 
byla nová školní jídelna pro 1300 dětí, která byla dokončena na samém konci roku a v tomtéž čase 
začala i stavba sousedního poradenského centra v budově bývalého ředitelství nemocnice. Probíhala 
rovněž rekonstrukce stodoly vrátkovské hájovny na terénní základnu. Stejně tak jsou připravovány 
investice do komunikací a chodníků nebo do křižovatky u ZZN tak, aby Český Brod nezůstal pozadu 
jak v oblasti dopravy pěší, automobilové a cyklistické, tak i v oblasti stavu a úrovně veřejného prosto-
ru. Finančně jde o velkou zátěž, ale město bylo doposud úspěšné se svými žádostmi do evropských i 
národních dotačních titulů. Věřím, že tomu tak bude i nadále. 
 
V úvodu zmíněná pandemie Covidu-19 přinesla v roce 2020 velký nápor nejen na zdravotníky, pra-
covníky IZS, ale také na zaměstnance našeho města a jeho příspěvkových organizací, zejména pra-
covníky domova pro seniory a učitele v základních a mateřských školách. Výpadky v prezenční školní 
docházce zkomplikovaly život žákům, studentům i rodičům. Byl to rok velmi náročný po stránce 
osobní, zdravotní i pracovní. Ale jak to v krizích bývá, projevila se obrovská a nečekaná sounáležitost 
mezi lidmi, kteří v těžkých časech vzájemně pomáhali. Za vedení města bych proto velmi rád poděko-
val všem občanům města za aktivitu a pomoc, kterou projevovali po celý rok. Zvláště bych chtěl po-
děkovat všem, kteří v rámci své pracovní pozice stáli v pověstné první linii, za jejich nesnadnou práci, 
osobní přístup a velké nasazení během celého uplynulého roku.  
 
Nikdo z nás nevidí do budoucnosti, aby mohl předpovědět, jak bude vypadat rok následující a co nám 
přinese. Přejme společně městu i jeho občanům, abychom se v roce 2021 co nejdříve probudili 
z ošklivého snu a znovu se nadechli. Prožijme jej, prosím, společně ve zdraví. V tom dobrém, co se 
navzdory pandemii minulý rok městu a jeho organizacím podařilo, pak navažme na rok 2020.  
 

 
Tomáš Klinecký 

místostarosta města 
 
 


