
Zápis z komise ZM a MA21  
ze dne 28. 1. 2020, kancelář starosty, nám. Husovo 70, Český Brod 

Přítomni: 

 Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka) 

 Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic 

 Mgr. Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 

 Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,  
 
Omluven: 

 Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o. 

 Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod 
 
PROGRAM: 
1. Zhodnocení plnění kritérií projektu ZM a MA21 2019  
2. Plán aktivit a zlepšení ZM a MA21 pro rok 2020  
3. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2019  
4. Participativní rozpočet  
5. Názorový průzkum  
6. Diskuze 

 
1. Zhodnocení plnění kritérií projektu ZM a MA21 2019  

 V roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro udělení kategorie C. V roce 2020 máme v plánu 
se v této kategorii udržet. https://www.dataplan.info/cz/cesky-brod  

 
2. Plán aktivit a zlepšení ZM a MA21 pro rok 2020 (příloha č. 1) 

 Dokument byl přijaty bez výhrad a byl doporučeny RM ke sválení. 
 
3. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2019  (příloha č. 2) 

 Dokument byl přijaty bez výhrad a byl doporučeny RM ke sválení. 
 
4. Participativní rozpočet  

 ZM dne 22. 1. 2020 schválilo rozpočet na rok 2020, kde byla nově zařazena částka 300.000,- 
za účelem realizace PaR. 

 10. 2. 2020 v 17:00 je v kanceláři starosty svolána schůzka s mentorem PaR Vojtěchem 
Černým, radními, vedoucí FO a investic a členy komise ZM a MA21 za účelem sladění 
harmonogramu a pravidel pro zavedení PaR do praxe.  

 
5. Názorový průzkum (harmonogram, propagace, spolupráce....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dataplan.info/cz/cesky-brod


NÁZOROVÝ PRŮZKUM ČESKÝ BROD 2020  
 
Příprava 
dotazování 

14. 2.  Draft dotazníku (přidat škály důležitosti) Agora 

2.3. - 6.3. První schůzka nad dotazníkem s podněty vedení, 
případně vedoucích úřadu  

všichni 

13.3. Zapracované připomínky vedení a vedoucích  
do semifinální verze 

Agora 

16 – 20.3 Připomínky k semifinální verzi Prac. skupina 
(vedení+Petra) 

28.3 Finální obsah dotazníku Agora 

Propagace 23. - 31.3. Avizo o chystaném šetření  
(článek na web, bannery …) 

Petra 

1.4. Uzávěrka ČBZ  
(článek a plakát → nebude tam dotazník) 

Petra 

17.4. Expedice ČBZ ČB 

6.4. - 8.4. Finální podoba dotazníku pro tištěnou distribuci A3  Grafik + Petra 

Realizace 
dotazování – 
papírová 
anketa 

13.4. - 3.5. Distribuce papírových dotazníků  
(školy, IC, knihovna, penzion ANNA, sokolovna) 

ČB (Petra) 

4.5. Sběr tištěných dotazníků a následné odevzdání 
Agoře 

Petra 

Realizace 
dotazování – 
on-line anketa 

6.4. Zadání ankety do administračního systému Agora 

Sběr dat  
- on-line 

13.4. - 3.5. On-line dotazování  Agora 

Zpracování dat 4.5. - 11.5. Zadání dat z papírových dotazníků ??? 

Vyhodnocení 
dat 

11.5. - 31.5. Vyhodnocení příprava zprávy z dotazování Agora 

25.5. Vysvědčení – obsah pro případnou zpětnou vazbu  
z města 

Agora 

1.6. Finál obsah „vysvědčení“ do ČBZ (uzávěrka) Agora 

15.6. Odevzdání podrobného vyhodnocení průzkumu Agora 

Propagace 1.6. Uzávěrka ČBZ ČB (Petra) 

12.6. Expedice ČBZ ČB 

15.6. Vložení zprávy na web, info na FB…. Petra 

 
6. Diskuze 
Ing. Petr Čermák podal informaci o studii přístavby ZŠ Žitomířská 885, Český Brod. Na podzim 2020 
bychom záměry projektu mohli představit rodičům i široké veřejnosti. Rádi bychom akci spojili 
s rodičovskými schůzkami.   
 
 
Zapsala Petra Ištvániková……………………… 
 
 
Ověřil Ing. Petr Čermák………………………… 
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1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 
Zmíněný projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují 
základní zázemí. Je však projektem komunitním, který si klade za cíl zvyšování kvality života obyvatel 
v našem městě a podporu zdraví. To vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je  
v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti. Rozvojovou vizí 
města je „Český Brod – královské místo pro život“. 

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

města.  
 

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

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

 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí prin-
cipy udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré 
a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní 
Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení  
ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také 
jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života  
v delším časovém horizontu. MA21 se věnuje řadě činností, jejichž realizace 

by měla vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - 
WHO) Agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Metodika projektu 
propojuje dva celoevropské programy „Zdravé město WHO“ a „Místní Agendu 21“.  
V průběhu roku 2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (PS MA21) při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) sestavena sada Kritérií místní Agendy 21 (MA21). Jejím hlavním cílem je 
zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. V roce 2019 
naše město obhájilo v plnění kritérií kategorii C (informační systém MA21 z pověření Ministerstva 
životního prostředí provozuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí). 
 

1.1. Dílčí cíle projektu 
• podpora udržitelného rozvoje, 
• podpora zdraví, 
• vytváření místního partnerství - spolupráce mezi městem a partnery – NNO, podnikateli, školami 

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

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

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

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

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

1.2. Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2019 
 
• Zřízení pracovní pozice sociálního pracovníka pro seniory 

- Ke zřízení pracovní pozice sociálního pracovníka pro seniory nedošlo. Cíl nebyl naplněn. 
• Aktualizace brožury Katalog sociálních služeb v tištěné i elektronické formě 

- Katalog sociálních služeb v tištěné i elektronické formě byl vydán v květnu 2019. Cíl byl napl-
něn. 

• Aktualizace „podwebu“ Zdravý Brod s důrazem na sociální služby 
- Portál byl realizován. Cíl byl naplněn. 

 

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

Zastupitelstvo města, na svém 5. zasedání konaném 17. 4. 2019 schválilo ustanovení Bc. Jakuba Ne-
kolného politikem odpovědným za místní Agendu 21. 
 
Koordinátorka ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 25. řádném zasedání konaném 1. 4. 2015, schválilo ustanovení Petry 
Ištvánikové koordinátorkou místní Agendy 21 za město Český Brod. 
 
Zřízení Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Na svém 1. jednání rady města, které se konalo 15. 1. 2019 byli schváleni členové výše uvedené ko-
mise:  
• Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod, 
• Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor, 
• Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic,  
• Mgr. Jana Tůmová - veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 
• Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,  
• Petr Fořt - OSVČ, SKYBRAND s.r.o. 

Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města, jako je Finanč-
ní výbor, Komise životního prostředí nebo Komise pro územní rozvoj a stavebnictví. Tradičně se  
do jednotlivých aktivit zapojují místní NNO i podnikatelé. Na svém rozvoji město také dlouhodobě 
spolupracuje s některými externisty a organizacemi jako je např. Agora CE.  

Nosnými pilíři v úspěšnosti naplnění kritérii MA21 a naplnění cílů strategického plánu města je síťo-
vání mezi spolky, podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní 
tým vedoucích jednotlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu. 

http://www.cesbrod.cz/group/komise-pro-uzemni-rozvoj
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Díky realizovanému projektu období 2018 - 2019 s názvem Nové funkce IT města Český Brod jsme 
mohli spustit nové funkce elektronické spisové služby, ekonomické části informačního systému měs-
ta, elektronizaci zadávání veřejných zakázek, nové funkce integrační platformy interních procesů  
a zpřístupnění vybraných informací na portálu občana a portálu úředníka. Došlo také k elektronizaci 
agend Městské policie, rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury. 

 

 

2 AKTIVITY PROJEKTU 
 

2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ  

2.1.1 Veřejné setkání - na téma nová čtvrť Cukrovar - Liblické předměstí 
28. 1. 2019, radniční sál IC. Využití areálu bývalého cukrovaru 
v urbanistickém kontextu představil městský architekt Ing. arch. Jiří 
Pavlíček. Následně architekt Petr Brožek předložil územní ověřovací 
studii, kterou město pro tuto oblast nechalo v loňském roce zpracovat, 
přičemž cílem této studie bylo najít optimální řešení pro využití býva-
lého areálu cukrovaru tak, aby plynule navazovalo na rozvoj města a 
jeho stávání i budoucí potřeby. Slovo dostal také zástupce investora 
pan Pavel Vyplašil ze společnosti NELI S.P.A., a.s. a jeho vize. Dále pokračoval Ing. arch. Lukáš Tecl  
z architektonické a projekční kanceláře, který pro investora studii projektu Liblického předměstí - 
Cukrovar vypracoval a seznámil s ní publikum. Po krátké přestávce přišla diskuze plná dotazů, na kte-
ré výše jmenovaní ochotně odpovídali. 
 

2.1.2 Veřejné setkání - Jaká je budoucnost rozvoje našeho města? 
11. 3. 2019, radniční sál IC. Cílem akce bylo přiblížení rozvoje města  
v souladu s územním plánováním. Územní studie lokalit Západ, Jahodiš-
tě a Kounická představili: Ing. arch. Jaromír Myška, United Architect 
Studio, s. r. o., Ing. arch. Jana Langerová, ATELIER L, s.r.o. a Ing. arch. Jiří 
Pavlíček, městský architekt. Následovala diskuze. 
 
 
 

2.1.3 Veřejné setkání  - představení Regulačního plánu městské památkové zóny a jejího 
okolí pro Český Brod 

Počátkem března 2019 jsme na webu města zveřejnili návrh Regulačního 
plánu, zapracovaný Ing. arch. Jaromírem Myškou. 13. 5. 2019 proběhlo 
v sále KD Svět za účasti vedení města, zástupců odborů i městského ar-
chitekta a zpracovatele dokumentu k předložení návrhu široké veřejnos-
ti. Dle stavebního zákona mohli občané podat k návrhu své námitky  
a připomínky. Proces vypořádání je zdlouhavý a administrativně náročný. 
Předložené konečné verze dokumentu se předpokládá v polovině roku 
2020.  
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2.1.4 Veřejné setkání  - Změny dopravního režimu v oblasti Škvárovna 
9. 4. 2019, obřadní síň MěÚ Český Brod. Ing. Tomáš Kučera společně 
se zástupci vedení města představili návrh optimalizace dopravního 
režimu v oblasti Škvárovna s ohledem na zklidnění dopravy, legalizaci 
stávajících ploch využívaných k parkování vozidel a zamezení odstavo-
vání vozidel návštěvníků v lokalitě Škvárovna. Dlouhá jednání a opako-
vaná setkání s občany se staly podněty k vydání Nařízení města Český 
Brod č. 3/2019, Ceníku za stání silničních motorových vozidel na vy-
mezených místních komunikacích a Pravidel pro vydávání parkovacích karet.  

 

2.1.5 Druhé veřejné setkání - na téma Nová čtvrť Cukrovar - Liblické předměstí  
22. 5. 2019, obřadní síň MěÚ Český Brod. Zástupce investora Pavel 
Vyplašil, NELI S.P.A. a projektant Ing. arch. Lukáš Tecl představil 
upravenou aktuální studii a harmonogram nové výstavby. Zodpo-
věděl i dotazy přítomných.  
 

2.1.6 Veřejné setkání s občany - Jak se vám žije na sídlišti 
Jahodiště? 

23. 9. 2019, klubovna v areálu tenisu TJ Slavoj. Město Český Brod se 
rozhodlo využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze Státního 
fondu rozvoje bydlení k podání žádosti o dotaci v programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích pro sídliště Jahodiště. Součástí žá-
dosti byla koncepční studie sídliště, zpracovaná se zapojením veřejnosti 
v průběhu přípravných prací i návrhu. Vstupní informace zajistila anketa 
(19. 8. 2019 do 6. 9. 2019), zaměřená především na parkování, zásadní 
problém veřejných prostranství na sídlišti. Výstupy ankety byly prezentovány na setkání 23. 9. 2019, 
kde zpracovatel studie ATELIER L sbíral další vstupní informace od občanů k jejímu dokončení.  

2.1.7 Veřejné setkání s občany - Jak může vypadat sídliště Jahodiště? 
31. 10. 2019, radniční sál IC. Cílem setkání bylo vyhodnocení prvního 
plánovacího setkání obyvatel a uživatelů veřejných prostranství na sídliš-
ti Jahodiště, které se odehrálo 23. 9. 2019. Byly zde představeny dvě 
varianty studie, nad kterými se bouřlivě diskutovalo. (Všechny výstupy 
jsou zveřejněny na webu města.) V prosinci 2019 se podařilo podat  
u MMR žádost o podporu projektu s cílem revitalizace uvedené lokality.  
 

2.1.8 Veřejné projednání komunitního plánu 
12. 11. 2019, radniční sál IC. Návrh Komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro správní ob-
vod ORP Český Brod pro období 2020 – 2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit  
v sociální oblasti pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021 byly dány začátkem listo-
padu 2019 veřejnosti na webu města k připomínkování.      
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2.2 OSVĚTOVÉ KAMPANĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 
 
Nástrojem k aktivizaci občanů jsou osvětové akce a kampaně celostátně podporované NSZM ČR  
založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními partnery. 
 

2.2.1 Den Země - „Ukliďme Pošembeří“ = „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
16. 3. – 12. 4. 2019 proběhl 9. ročník tradiční akce, která je ryze 
dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v 
našem regionu Pošembeří. Úklid probíhal ve spolupráci s Českým 
svazem ochránců přírody v rámci celorepublikové kampaně 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a nepořádek v našem okolí.  
Výsledky úklidu: 

• zúčastnilo se 75 subjektů, 
• 2838 dobrovolníků (z toho 2127 dětí a 711 dospělých), 
• uklidilo se 253 pneumatik, 
• 156 pytlů plastu, skla, papíru, 
• 33 kg papíru, 
• 3 kg skla, 
• 65 tun směsného odpadu. 

 

2.2.2 Den rodiny 
16. a 17. 5. 2019, centrum města. Připraven byl bohatý program pro 
všechny generace. Například: skákací hrad, výtvarná dílna, přehlídka 
poskytovatelů sociálních služeb, trénink paměti, hudba, divadlo pro děti, 
přednáška pro rodiče.... Na akci se podílela řada neziskových organizací 
z celého regionu. Cílem akce byla podpora zdravé rodiny a představení 
regionálních poskytovatelů sociálních služeb na festivalu sociálních slu-
žeb. 
 

2.2.3 Město v pohybu 
Hlavním koordinátorem této kampaně byl s pověřením vedení města TJ 
Slavoj Český Brod ve spolupráci s místními spolky a školami  
ve dnech 9. - 14. 9. 2019. Velké finále 14. 9. 2019 bylo zároveň slavnost-
ním otevřením nového atletického areálu Na Kutilce. Cílem kampaně byla 
podpora sportovních aktivit, zdravého životního stylu i prezentace míst-
ních spolků, jejichž činnost se zaměřuje na pohybové aktivity.  
 

2.2.4 Světový den pro rozvoj informací 
24. 10. 2019 v IC Český Brod. Aktivitou kampaně byl Den informačních 
center. Do IC přišli noví i běžní návštěvníci a také žáci ze ZŠ. Cílem akce 
bylo představení služeb, propagace místních památek a cestovního ru-
chu.  
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2.2.5 Dny evropského dědictví 
Do kampaně jsme se zapojili 14. 9. 2019 autobusovým výletem po Českobrod-
sku. O výklad se postaral spisovatel a publicista pan Jana Psota. Plně obsazený 
autobus v doprovodu osobních aut s účastníky, kteří se do autobusu už neve-
šli, vyrazil na trasu: Přistoupim - kostel sv. Václava, Kostelec nad Černými lesy - 
kostel sv. Vojtěcha a Černokostelecký pivovar, Aldašín - kostel sv. Jiří, Kozojedy 
- kostel sv. Martina. 
 

 
    

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

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

Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce nestátních neziskových organizací 
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO. Na rekonstrukci a opra-
vy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod mohou získat dotaci z rozpočtu 
Města právnické a fyzické osoby, které vlastní nemovitost v památkové zóně města Český Brod. 
 
Mezi pravidelné akce je možné zařadit např. Svatováclavské střelecké slavnosti, Okruh českobrodský, 
Andělské zvonění apod. Dobrým příkladem spolupráce napříč všemi sektory byla zmíněná kampaň  
Ukliďme Pošembeří nebo akce Adventní průvod světýlek.  
 

2.3.1 Adventní průvod světýlek 
2. 12. 2019 se odehrál 15. ročník tradiční akce určené všem generacím. Díky výborné spolupráci  
s majiteli vybraných domů, kteří nám poskytli zázemí pro naše projekce 
a andělská zastavení, Podlipanského muzea, Gymnázia Český Brod, 
Penzionu pro seniory ANNA, ZŠ Tyršova, T. J. Sokol Český Brod, Římsko-
katolické farnosti Český Brod, TJ Slavoj, LECCOS z.s., TS Český Brod  
a Městské policie Český Brod byla akce úspěšná. Stěžejní pro tuto akci 
bylo také partnerství s místní ZUŠ a firmami Skybrand a DE-CODE,  
ke kterým se přidala řada dobrovolníků a příznivců. 
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2.4 VZDĚLÁVACÍ AKCE 

2.4.1 Český Brod očima studentů architektury  
Návrhy projektů a modely prací, které vyhotovili studenti ČVUT pod vedením městského architekta 
Jiřího Pavlíčka jsme vystavili v galerii Šatlava ve dnech 7. 1. - 31. 1. 2019. Cílem akce byla osvěta  
na poli rozvoje města a inspirace pro realizaci některých projektových záměrů ve městě.  
 

2.4.2 Seminář Smysluplné hospodaření s dešťovou vodou 
17. 1. 2019, radniční sál IC. Na úspěšný seminář se nám podařilo získat 
odborníka na vodohospodářské stavby pana Ing. Jiřího Vítka a arboristu 
Davida Hora DiS. Posluchači se sešli z řad zastupitelů měst, obcí  
i široké veřejnosti.  
 

2.4.3 Dopravní den 
11. 5. 2019, areál SOŠ Liblice. Akce se ujal Spolek přátel obce Liblice, z.s. a 
pro rodiny s dětmi připravil například jízdu zručnosti, hravý dopravní test 
BESIPu aj. Nechyběla ani ukázka výcviku psů Městské policie nebo pro-
hlídka hasičského vozu dobrovolných hasičů.  
 
 

2.4.4 Studium virtuální univerzity třetího věku  
Kurzy určené především seniorům proběhly v počítačové učebně MěÚ 
Český Brod v období únor - duben a říjen - prosinec 2019. Realizátorem 
byl odbor sociálních věcí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. 
Po ukončení semestru obdržel každý účastník „Pamětní list“.  
 

2.4.5 IT kurzy pro 50+ 
Po téměř tříleté odmlce zahájila v březnu 2019 M’am’aloca o.p.s. ve spolupráci s Městem Český Brod 
pod značkou Život online opět IT klub pro osoby nad 50 let. Pravidelná setkání probíhala v radničním 
sále IC.   
 

2.4.6 Seminář Česká kotlina - poušť nebo oáza (akce pro veřejnost) 
Smyslem semináře pod názvem „Česká kotlina - poušť nebo oáza“, který 
se konal pro širokou veřejnost 10. 10. 2019, bylo přiblížení pojmů, jako 
je udržitelný rozvoj a místní Agenda 21. Nosným pilířem semináře byla 
prezentace dlouholetého špičkového odborníka na vodní hospodářství 
RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., který se zaměřil na zdroje a hospodaření 
s vodou.   
 
 
 

http://www.liblice.estranky.cz/clanky/spolek-pratel-obce-liblice/
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2.4.7 Seminář Česká kotlina - poušť nebo oáza (akce pro školy) 
Ve dnech 7. 10. 2019, 8. 10. 2019, 10. 10. 2019, 24. 10. 2019 a 25. 10. 
2019 jsme ve spolupráci s MAS Region Pošembeří pro studenty SOŠ  
a vyšších ročníků ZŠ připravili několik vzdělávacích seminářů, které 
vedla lektorka Mgr. Lenka Winterová, koordinátorka ekologických výu-
kových programů Ekocentra Koniklec o.p.s. Po úvodním bloku, který byl 
věnován zdrojům a koloběhu vody v přírodě, se účastníci pustili do 
venkovních aktivit, kde si například vyzkoušeli vsakování vody na růz-
ných površích, nebo měření vlhkosti a teploty v zeleni a mimo zeleň. Poslední část doplněná krátkým 
filmem byla věnována prezentaci o vodě a návrhům opatření pro lepší hospodaření s vodou, které 
žáci sami vymysleli. Vzdělávacím cyklem prošlo celkem kolem 300 dětí. 
 

2.5 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
V roce 2017 se podařilo získat finanční prostředky na projekt Komunitní plánování sociálních služeb 
na území ORP Český Brod, který byl podpořen OPZ. Realizace pod patronátem odboru sociálních věcí 
proběhla v letech 2018 - 2019. Významným cílem projektu bylo hodnocení Komunitního plánu sociál-
ních služeb na období 2017-2019. Dalšími aktivitami bylo vytvoření Komunitního plánu sociálních 
služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 - 2024 a Akčního plánu pro roky 2020 - 
2021. Oba dokumenty byly dány na web města k možnosti připomínkování počátkem listopadu 2019. 
12. 11. 2019 byla veřejnosti představena finální podoba těchto dokumentů.  
Komunitní plán sociálních služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 - 2024 Zastupi-
telstvo města Český Brod na svém 8. řádném jednání dne 4. 12. 2019 schválilo. 
 
V rámci zmíněného projektu se scházely tři pracovní skupiny: 1. Senioři a osoby se zdravotním posti-
žením, 2. Rodina, děti a mládež a 3. skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
V roce 2019 se uskutečnily 3 schůzky pracovních skupin a 1 společné setkání všech pracovních skupin.  
 
Dalším významnou aktivitou odboru sociálních věcí bylo květnové vydání tištěného Katalogu sociál-
ních a návazných služeb pro území ORP Český Brod. Dále vydání a distribuce dvou letáků s přehledem 
sociálních služeb. Šlo o leták s přehledem sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením a o leták s přehledem sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, pro osoby v krizi, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby s duševním onemocněním.  
Od 16. 5. do 31. 8. 2019 probíhalo v celém území ORP dotazníkové šetření zaměřené na zmapování 
potřeb v sociální oblasti, spokojenosti s užívanými sociálními službami a na informovanost o nabídce 
sociálních služeb (výstupy byly podkladem pro Komunitní plán soc. služeb).  
Koncem roku 2019 byl vytvořen webový portál s přehledem sociálních služeb.  
 
V oblasti služeb pro rodinu, děti a mládež OSPOD nadále intenzivně spolupracuje s LECCOS, z. s.,  
a to v oblasti pěstounské péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sanace rodin. 
 
Zastupitelstvo města 5. 6. 2019 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod v rámci Pro-
gramu podpory aktivit v sociální oblasti celkové částce 650.000 Kč v následujícím rozdělení:   
 
 

• Oblastní charita Kutná Hora       20 000 Kč 
• Rytmus Střední Čechy, o. p. s.            9 000 Kč 
• Život plus, z. ú.         30 000 Kč 
• Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.    30 000 Kč 
• Linka bezpečí, z. s.        10 000 Kč 
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• Domácí hospic Nablízku, z. ú.       50 000 Kč 
• Prostor Plus, o.p.s. - Terénní program v Českém Brodě   80 000 Kč 
• Spirála pomoci, o. p. s.        50 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice                141 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                   100 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD                 50 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny                    80 000 Kč 

 
 

2.6 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

2.6.1 Strategický plán  

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

2.6.2 Územní plán 

V záři 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomínek 
zastupitelstvo města 21. 12. 2016 schválilo.  
Zastupitelstvo města 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 návrhu 
změny číslo 1 ÚP Český Brod ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona s politikou územ-
ního rozvoje ČR v aktuálním znění, se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním 
znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu 
Středočeského kraje.  
 

2.6.3 Akční plán na rok 2019 - 2020 

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 4. řádném zasedání dne 23. 1. 2019 vzalo na vědomí vyhodnocení Akč-
ního plánu na období 2018 - 2019 a schválilo návrh Akčního plánu na období 2019 - 2020. 
 
 

VÝZNAMNÉ PROJEKTY (názvy neodpovídají názvu žádosti projektu)  
 

• Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě (2018 - 2019), 
• Živá zahrada (2019), 
• Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70 (2019), 
• Nové funkce IS města Český Brod (2018 - 2019), 
• Komunitní plánování sociálních služeb (2018 -2019), 
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• Podzemní kontejnery ul. Palackého (2019 – 2020), 
• Rekonstrukce části objektu bývalé nemocnice na školní kuchyni a jídelnu (2019 – 2020), 
• Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova (2019 – 2020), 
• Doplnění vodovodní sítě v Českém Brod (2017 - 2020), 
• Singltrek v Dolánkách (2019 - 2020), 
• Sdílené radosti a strasti škol III (2018 – 2021), 
• Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské (2019), 
• Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské (2019), 
• Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod (2019), 
• Úpravy ve dvoře č.p. 56, Český Brod (2019), 
• Smlouva čištění koryta Šembery od Pivovarského jezu po MŠ Sokolská (2019), 
• Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým Vrchem - etapa 2. (2019), 
• Veřejné osvětlení Liblice – Ve Staré vsi (2019), 
• Veřejné osvětlení Liblice Lstibořská (2019), 
• Český Brod - Kollárova - vjezd a zpevněná plocha areálu ZZN (2019), 
• Rekonstrukce části chodníku ul. Tyršova (2019). 
 
 
Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarového 
produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schválený 
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny pro-
střednictvím internetových stránek města. Na jejich aktualizaci nebo nově vytvořené dokumenty je 
veřejnost upozorňována opět na webu města a v měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Zde se také 
nejčastěji dočte, jak se naplňují cíle strategie města.  
 
 

2.7 PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2019 
 
Projekt Zdravého města a MA21, resp. naplňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných 
osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně sledovat na webových stránkách měs-
ta Český Brod v sekci Zdravý Brod www.cesbrod.cz/zdravy-brod/. Pro propagaci je využíván i facebo-
okový profil města, měsíčník Českobrodský zpravodaj (ke stažení i v elektronické podobě na webu 
města).  Dále pak plakáty na vývěskách, články v tištěných médiích Kolínský deník a na webu Region 
Pošembeří o.p.s.  
 
 

2.8 HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2019 
 
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 a strategické plánování byla v rozpočtu Města Český 
Brod pro rok 2019 určena rozhodnutím zastupitelstva 10. 1. 2019 finanční částka ve výši 100 000 Kč.  

2.8.1 Finanční podpora spolkové činnosti 

V dotačním programu města na podporu zájmových organizací byly rozděleny 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: 463 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 3  - investice NNO: 500 000 Kč a na neinvestiční akce: 500 000 Kč 
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• Financování sportovních zařízení v majetku města: 2 750 000 Kč (TJ Liblice - víceúčelové hřiště s 
umělým povrchem, osvětlení hřiště) a 30 000 Kč (TJ Liblice - oprava střechy šaten) 

 
Městské akce byly podpořeny z Fondu sportu, kultury a volného času částkou: 695 952 Kč 
 
 

2.8.2 Rozpočet zdravého města (stav ke dni 30. 11. 2019) 
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/ 
• Rozpočet schválený: 246 129.20 tis. 
• Rozpočet upravený: 258 798.86 tis. 
• Skutečné čerpání: 193 423.76 tis. 
 
Čerpání výdajů v oblastech (v tisících Kč) 
 
  

ODVĚTVÍ   
 

ROZPOČET 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
UPRAVENÝ 

SKUTEČNÉ 
ČERPÁNÍ 

SK K 
RU % 

 

Veřejná správa 80 749.20 79 403.70 83 574.04 105.25  

Školství 69 390.00 74 766.06 32 343.64 43.26  

Komunální služby 27 220.00 28 809.50 20 888.73 72.51  

Doprava 20 280.00 20 780.00 11 901.26 57.27  

Sociální služby 15 420.00 17 109.60 16 017.30 93.62  

Kultura 6 890.00 12 820.00 7 850.08 61.23  

Bezpečnost a veřejný pořádek 11 430.00 11 445.00 10 240.55 89.48  

Tělovýchova a zájmová činnost 9 430.00 8 280.00 6 334.47 76.50  

Průmysl a stavebnictví 3 510.00 3 510.00 3 216.17 91.63  

Životní prostředí 1 660.00 1 725.00 974.84 56.51  

Zemědělství 150.00 150.00 82.68 55.12  

Bydlení 0.00 0.00 0.00    

Ostatní 0.00 0.00 0.00    

Zdravotnictví 0.00 0.00 0.00    

CELKEM 246 129.20 258 798.86 193 423.76 74.74  
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1. Plánování s veřejností 
Termín: leden - listopad 2020 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 2.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Kulaté stoly a veřejná projednání: např. nová čtvrť „Cukrovar“, MŠ Kollárova, přívod vodojemu  

 
2. Aktualizace webu pro MA21  
Termín: leden - prosinec 2020 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: IT technik MěÚ, externista programátor 
 
3. Publicita ZM a MA21 
Termín: leden - prosinec 2020 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
 
4. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit MA21 
Termín: listopad 2020 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 4.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Akce: Adventní průvod světýlek  
 
5. Výroční zpráva MA21 za rok 2019 a akční plán zlepšování MA21 pro rok 2020 
Termín: leden  - únor 2020  
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 5.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Akce: projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou města 
 
6. Pořádání osvětových kampaní k UR 
Termín: leden - prosinec 2020 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
Kampaně: Ukliďme Pošembeří! - Den Země, Dny evropského dědictví, Den zdraví 
 
7. Pořádání vzdělávacích akcí k UR, MA21 pro veřejnost 
Termín: únor 2020 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky 
Akce: beseda na téma Jak žít bez zbytečných obalů (Zero Waste, prodej „bezobal..) 
 
8. Finanční podpora aktivit k UR a MA21 vyplývajících z komunitního plánování 
Termín: leden - prosinec 2020 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, komise Programu pro podporu 
aktivit v sociální oblasti a odbor financí 
Akce: vyhlášení programu, zasedání komise vyhodnocení žádostí, doporučení RM 
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9. Plánování s veřejností k tématům udržitelného rozvoje 
Termín: leden - prosinec 2020 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 9.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21 
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Komise zdravého města, udržitelného roz-
voje a MA21, vedení města 
Akce: zjištění potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení 
 
10. Certifikované proškolení koordinátorky MA21  
Termín: březen - říjen 2020 
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst (kritérium 10.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: tajemník MěÚ, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst  
Akce: účast na seminářích NSZM, konference NSZM, online test  

 
11. Akční plán pro období 2020-21 ke Strategickému plánu Města Český Brod do roku 2022 
Termín: leden - prosinec 2020 (průběžně) 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21, vedoucí odboru rozvoje 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje 
Akce: aktualizace a plnění zmíněného plánu, názorový průzkum pro širokou veřejnost 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ CÍLE 2020 
A. Zavedení participativního rozpočtu 
B. Zřízení knihobudky namísto stávající veřejné telefonní budky 
C. Aktualizace webu Zdravý Brod dle z.č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a 
mobilních aplikací 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Petra Ištvániková, koordinátorka MA21 
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21 

 
V Českém Brodě dne 20. ledna 2020 

 
 
SEZNAM ZKRATEK: 

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