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Zápis z jednání kulturní komise ze dne 1. 6. 2020   

 
Přítomni: Karolína Blažková, Tomáš Charvát, Lucie Ulíková, Irena Kuklová, Eva Vedralová, Tomáš Vondra, 
Petra Ištvániková 
Omluveni: Petr Fořt, Eva Petrásková 
 
Program: 
1. Vizualizace města/grafický manuál 
2. Rozpočtové opatření města / dopad na plánované akce 
3. Aktuality z CVIK/Městská knihovna 
4. Českobrodská tržnice 
5. Osobnost města Český Brod 2020 
6. Diskuze 
 
 
1. Vizualizace města/grafický manuál 
Původní záměr vedení města bylo vyhotovení grafického manuálu pro jednotný vizuální styl MěÚ/Města 
Český Brod v roce 2020. Velkou inspirací je pro nás město Úvaly, kde byla Lucie Ulíková součástí realizační-
ho týmu a komise, která vybírala grafické návrhy atd. Díky škrtům v rozpočtu 2020 a dalších opatřeních 
spojených s COVID - 19 na úřadě i ve společnosti, je nutné záměr přesunout na rok 2021 a dál. Nabízí se i 
využití nové grafiky pro tvorbu nového webu, který úřad v budoucnu čeká a vše tím vizuálně sjednotit.  
Komise se dohodla, že se na příštím jednání v 09/2020 bude tomuto tématu podrobně věnovat a pokusí se 
připravit harmonogram prací včetně rozpočtu jako podkladu pro manažerku PR, potažmo pro návrh rozpoč-
tu na 2021.  
Podklady připraví K. Blažková. Zajištění techniky P. Ištvániková 
 
2. Rozpočtové opatření města/dopad na plánované akce 
Znění rozpočtového opatření: https://www.cesbrod.cz/section/rozpocet  

 Zrušené významných akcí: Bitva u Lipan, PoPoLes, XXIV. ročník Českobrodského okruhu, Dopravní den 
v Liblicích, Brod 1995………. 

 Přesunuto na podzim 2020: Podlipanské slavnosti, část programu oslav TJ Sokol Český Brod  

 Zůstává v platnosti: od června 2020 pečení chleba ve Štolmíři, oslavy výročí TJ Sokol, Adventní průvod 
světýlek.  

 Akce CVIK/KD Svět: řada akcí je zrušena nebo přesunuta. Prodej vstupenek na další sezónu 20. 6. 2020. 

 Letní kino/Kinematograf bratří Čadíků: v rozpočtu nebyla akce podpořena a byla zrušena objednávka. P. 
Ištvániková bude hledat náhradní řešení i místo promítání (např. zahrada gymnázia, nemocniční zahra-
da). V areálu ZZN akce v létě 2020 nebude možná z důvodu jiného využití pro potřeby města a plánova-
ných bouracích pracech.   
 

3. Aktuality z CVIK/Městská knihovna 
Rozpočtové škrty se dotkly i této příspěvkové organizace města. V této souvislosti má vedoucí knihovny 
obavy o udržení kvality a nabídky stávajících služeb. V úvahu je pozimní kampaň, která by mohla do knihov-
ny „přinést nové zdroje/knihy“.  
Budovu v listopadu čeká výměna oken v prvním patře, což přinese problémy s provozem. Stavba bude 
v režii odboru rozvoje MěÚ, manažera P. Kostkana. 
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CVIK podal projekt na Středočeský kraj do participativního rozpočtu. Cílem jsou úpravy promítací kabiny a 
pořízení audiotechniky a instalace konstrukcí na reproduktory a promítací zařízení v KD Svět. Dále pořízení 
biblioboxu pro knihovnu.  Celkový rozpočet 400.000 Kč. Veřejná podpora je možná do 15. 6. 2020. 
 
4. Českobrodská tržnice 
Českobrodská tržnice je navazující aktivita města Český Brod na tradiční farmářské trhy. Letos chce město 
dát prostor kromě klasických prodejců zeleniny, ovoce, sazenic také prodeji rukodělných výrobků, přebyt-
kům ze zahrad apod. Novinkou je burza řemesel, nabídky práce v regionu nebo prezentace služeb OSVČ. 
Akce se koná pravidelně vždy v pátek 7.00-14.00 hodin v blízkosti zvonice a kostela sv. Gotharda na nám. 
Arnošta z Pardubic. Pod názvem MÚZY V KOUTĚ se město snaží připravit kulturní blok, kde se představí 
především začínající interpreti z oblasti hudby, divadla, literatury... Cílem je oživit tržnici a veřejný prostor. 
Akce jsou realizovány nízkorozpočtově, na rok 2020 je vyčleněno 10.000 Kč. Tržnici koordinuje Petra Stra-
ková a nově Petra Ištvániková.  
 
5. Osobnost města Český Brod 2020 
P. Ištvániková připravila materiál na 14. jednání rady města 3. 6. 2020 s návrhem kulturní komise na udělení 
ocenění dle hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 22. 5. - 24. 5. 2020 takto: 
 

Jméno a příjmení Důvod nominace Ano Ne Zdržel se 

Radek Skála Sportovní úspěchy, běžec 5 0 3 

Mgr. Stanislav Kosík Rozvoj sportu tělovýchovy, trenér atletiky 4 0 4 

Václav Čokrt Rozvoj sportu, pořadatelská činnost 5 0 3 

Miroslav Šedivý Péče o město, zaměstnanec TS Český Brod 4 0 4 

Václav Malý Péče o město, zaměstnanec TS Český Brod 4 0 4 

Mgr. Ivo Kocum Rozvoj vzdělání a péče o mládež, pedagog 
a ředitel gymnázia Český Brod 

5 0 3 

 
USNESENÍ znělo: Kulturní komise doporučuje Radě města Český Brod udělit ocenění Osobnost města Český 
Brod panu Radkovi Skálovi, Václavovi Čokrtovi a Mgr. Ivu Kocumovi. 
RM 5. 6. 2020 rozhodne a P. Ištvániková následně osloví vybrané kandidáty se souhlasem využití osobních 
údajů pro veřejné vyhlášení nominací.  Koncem června 2020 zorganizuje slavnostní vyhlášení i za účasti 
veřejnosti a členů kulturní komise.  
 
6. Diskuze 
T. Charvát se podělil o zkušenosti s aktuálním provozem ZUŠ a s dodržováním zvýšených hygienických opat-
řeních.  
P. Ištvániková informovala o běžném chodu úřadu, který neběží ještě na 100%.  
 
 
Zapsala: Petra Ištvániková  
 
Ověřila: Karolína Blažková, předsedkyně kulturní komise 
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Město Český Brod 
Rada města 

USNESENÍ 
188/2021 

ze dne 28.04.2021 
 

Osobnost města Český Brod 2021 
  
 
Rada města   
 

 

I. vyhlašuje: 
 
 - Osobností města Český Brod:  

MUDr. Evu Štěpánovou, za celoživotní práci zubní lékařky,  
paní Evu Fialovou, dlouholetou zaměstnankyni příspěvkové organizace města ANNA 
ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory,  
pana Miroslava Šedivého, dlouholetého zaměstnance Technických služeb Český Brod a  
MUDr. Alenu Vostřezovou, in memoriam, za celoživotní práci dětské lékařky. 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
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Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

USNESENÍ 
19/2021 

ze dne 21.04.2021 
 
Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - 

Program č. 2 
  
 
Zastupitelstvo města   
 
 
I. schvaluje: 
 
 - poskytnutí dotace z Programu č. 2:  
Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 608.500 Kč dle následujícího 
seznamu: 
 
Žadatel:        IČO:           Dotace v Kč 
LECCOS z.s.             70855811   52.000 
SK Český Brod z.s.            61883824   53.800 
Srdcovky z.s.                                    07156693          60.500 
Vox Bohemicalis z.s.               61882364   60.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.           00663191 220.200 
SKY BRAND s.r.o.                          24831140        162.000 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
II. pověřuje: 
 
 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 
starosta města místostarosta města 
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