Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

1

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.2 Zkvalitnit údržbu
stávajících veřejných
prostranství vč. mobiliáře a
dále ji rozvíjet na základě
Koncepce vzhledu města

Regenerace městského
hřbitova

1.1.7 Realizovat návrhy pokračuje z
na rekonstrukci a nová předchozího
veřejná prostranství
AP

projekt

OŽPZ

2

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.3 Zpracovat Koncepci
vzhledu města

Koncepce vzhledu města

viz aktivita 1.1.9
(Vizuální manuál)

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OT

3

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
Zahrada v areálu
rekonstrukci a nová veřejná
nemocnice
prostranství

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

OŽPZ

4

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná Park Bedřiška
prostranství

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OŽPZ

OR

1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná Útulna V Lukách
prostranství

10.1.3 Vybudovat,
resp. vyčistit, a
následně udržovat
chybějící kulturní,
sportovní a další
zařízení rekreace a VČ
pokračuje z
(vč. přírodních vodních
předchozího
a dalších ploch, hřišť,
AP
sportovišť, stezek pro
pěší a víceúčelových
zařízení, tábořišť a
veřejných míst pro
piknik ad.) a zajistit
údržbu

projekt

OŽPZ

6.3.8 Zlepšit
dostupnost a
viditelnost sídla
Městské policie
9.3.4 Podporovat
vstřícný přístup
pracovníků VS ke
klientům

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

nový

pokračuje z
předchozího
AP

5

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

6

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

Úpravy budovy MěÚ čp. 56
1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná - rekonstrukce prostorů
prostranství
(1.NP)

7

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná Úpravy ve dvoře č.p. 56
prostranství

8

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

Úpravy budovy MěÚ čp. 1 1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná rekonstrukce prostorů, vč.
prostranství
výměny oken

9

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

Úpravy budovy MěÚ čp. 70
1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná - výměna oken, oprava
prostranství
fasády

9.3.4 Podporovat
vstřícný přístup
pracovníků VS ke
klientům

pokračuje z
předchozího
AP

1/11

OR, OT

zpracována studie

k projednání připraveny dílčí části (regulace
reklamy, vizuální manuál, koncepce zlepšení
prostoru náměstí, vč. pořízení stojanů pro
cyklisty..)
získána dotace
připraveny podklady pro vyhlášení veřejné
zakázky
realizace 2019-2020

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

Regenerace městského hřbitova

Koncepce vzhledu města

Regenerace školní zahrady-Živá
zahrada

provoz 2019
(vč. dotace)

v r. 2019 pořízení mobiliáře
další postup v návaznosti na řešení ul. Žižkova

Bedřiška - park u pavilonu G
nemocnice

provoz 2019
(orj 55)

postupná realizace dalších úprav s cílem
vytvoření místa aktivního odpočinku a
environmentálního vzdělávání

Útulna

provoz 2019
(orj 55)

OR

2. etapa - realizace v r. 2019 (MP, podatelna,
OP)

Stavební úpravy vstupních prostor
budovy č. p. 56 MP a podatelna

investice
2019

projekt

OR

vysoutěženo
realizace v r. 2019

Úpravy ve dvoře č.p. 56

investice
2019

projekt

OR

příprava PD na další etapy (druhá část 1.NP,
MK)
předpokl.realizace 2020-2022

OR

projekt 1/ zpracována PD
realizace 2019-2020
projekt 2/ realizace zahájena v r. 2018,
dokončení v r. 2019

1/ Oprava fasády budovy č. p. 70
včetně výměny oken
2/ Rekonstrukce části chodníku
Tyršova a sanační práce spodní části
stavby budovy radnice čp. 70

projekt 1/:
provoz 2019
projekt 2/:
investice
2019

projekt

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP
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11

12

13

14

15

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
Úpravy budovy MěÚ čp. 70
rekonstrukci a nová veřejná
- obřadní síň
prostranství

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná Městský park a jeho okolí
prostranství

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

KO1 Vzhled města,
životní prostředí,
zeleň
KO1 Vzhled města,
životní prostředí,
zeleň

1.1 Veřejná
prostranství a
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na
Revitalizace zeleně na
rekonstrukci a nová veřejná
sídlišti
prostranství

pokračuje z
předchozího
AP

údržba

OŽPZ

OR

postupná realizace, probíhá pravidelná údržba xxx

provoz 2019
(orj 55)

1.1 Veřejná
prostranství a
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na
Revitalizace návsi ve
rekonstrukci a nová veřejná
Štolmíři
prostranství

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OŽPZ

OR

předpokl. realizace v r. 2019

provoz 2019
(orj 55)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

nový

projekt

OR

Zastřešení zastávek MHD

nový

projekt

OR

Vizuální manuál městského viz aktivita 1.1.3
(Koncepce vzhledu
mobiliáře
města)

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OT

OR

Regulační plán MPZ

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

OSÚP

Územní plán

nový

projekt

OR

OSÚP

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná Areál ZZN
prostranství

KO1 Vzhled města,
životní prostředí,
zeleň
KO1 Vzhled města,
životní prostředí,
zeleň

1.1 Veřejná
prostranství a
veřejné budovy

1.1.7 Realizovat návrhy na
Revitalizace náměstí Český
rekonstrukci a nová veřejná
Brod
prostranství

1.1 Veřejná
prostranství a
veřejné budovy

17

KO1 Vzhled města, 1.1 Veřejná
životní prostředí, prostranství a
veřejné budovy
zeleň

18

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.2 Vzhled města
zeleň

1.1.7 Realizovat návrhy na
rekonstrukci a nová veřejná
prostranství
1.1.9 V návaznosti na
Koncepci vzhledu města
vytvořit vizuální manuál
(osvětlení, lavičky,
odpadkové koše, herní
prvky, stánky pro městské
slavnosti, trhy, vývěsní štíty a
další) a vzhled města a
zavést jej
1.2.1 Vytvořit regulační
plány a zastavovací studie
jednotlivých zón města vč.
využití plánovaných smluv

19

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.2 Vzhled města
zeleň

1.2.1 Vytvořit regulační
plány a zastavovací studie
jednotlivých zón města vč.
využití plánovaných smluv

16

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

3.1.1 Vybudovat
záchytná parkoviště v
okolí centra – P+R (u
nádraží a dalších
místech)

2/11

úprava prostor pro nové využití
OR

Rekonstrukce obřadní síně v č. p. 70

předpokl. zpracování PD v r. 2019
zpracovat PD (Hálova zahrada, Pivovarský
rybník)

OŽPZ

Městský park

etapizace úprav parku

Štolmíř - Okolí pomníku

etapizace využití areálu
Kollárova - Vjezd do areálu ZZN z ul. investice

realizace úprav vjezdu do areálu v období 2018- Kollárova
2019
stará PD
období 2019-2020: přeprojektovat, realizovat
akupunkturní zásahy

2019

Rekonstrukce náměstí Arnošta z
Pardubic a náměstí Husova

Zastřešení zastávek MHD

návaznost na vytvoření koncepce vzhledu
města

Koncepce vzhledu města

realizace, dokončení 2019-2020

Regulační plán MPZ Český Brod

investice
2019 (vč.
dotace)

1/ Územní plán města Český Brodzměna č.1
2/ Územní plán města Český Brodzměna č.2

provoz 2019
(orj 20)

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP
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Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

1.3.1 Vybudovat nové a
vyměnit a opravit stávající
technicky nevyhovující
kanalizace

Realizace Generelu
kanalizace - výměna
kanalizace

1.3.4 Vybudovat nové
a vyměnit a opravit
stávající technicky
nevyhovující
vodovodní sítě

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

průběžná aktivita; výměna kanalizace dle
potřebnosti

OR

projekt 1/ realizace, dokončení v r. 2019

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

fond VHF
2019 +
1/ Výměna vodovodu a kanalizace v rekonstrukc
ulici Pod Velkým vrchem 2
e
2/ Přečerpávací stanice v
komunikace
ul.Sportovní
3/ Vybudování zadržovací nádrže v Pod Velkým
vrchem ul.Sportovní
investice
2019

průběžná aktivita; doplnění vodovodní sítě dle
potřebnosti

21

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

1.3.4 Vybudovat nové a
vyměnit a opravit stávající
technicky nevyhovující
vodovodní sítě

22

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

Nové vodní zdroje 1.3.6 Zajistit zdroje vody a
stávající technicky
akumulaci zásob (vodojemy) přivaděč Dolánky, Zahrady nevyhovující

23

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

Realizace Generelu
vodovodu - doplnění
vodovodní sítě

projekty 1/ část A, D, G: zpracována PD
čeká se na realizaci
část B, C, F, H: zasmluvněno, kolaudace v r.
2020
projekt 3/ zpracována PD, bude podána žádost
o dotaci
realizace 2019-2020
projekt 4/ zpracovat PD
předpokl.realizace 2019-2020

1/ několik projektů dle lokalit na
doplnění vodovodní sítě - viz
příloha projektová činnost
2/ Oprava V+K v ul. Sokolovská
3/ Štolmíř - Oprava propustku na
polní cestě P7
4/ Výměna vodovodu a kanalizace v
ulici K Dolánkám, vybudování nové
dešťové kanalizace

fond VHF
2019 +
rekonstrukc
e
komunikace
Sokolovská investice
2019

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracovává se PD
není povolení
žádost o dotaci v r. 2020

Nové vodní zdroje NV1a NV2,
přivaděč do města

fond VHF
2019

1.3.6 Zajistit zdroje vody a
Vodojem Štolmíř
akumulaci zásob (vodojemy)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracována PD, žádost o dotaci zač. r. 2019
realizace 2019-2020

Vodojem Vrabčice

fond VHF
2019

24

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

1.3.7 Efektivně využívat
vodohospodářský majetek i
pro okolní obce (napojení na Navýšení kapacity ČOV
městský vodovod a
kanalizační systém)

nový

projekt

OR

zpracována PD
realizace 2019 - 2020

Navýšení kapacity ČOV nad 10 000
EO

fond VHF
2019

25

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

1.3.7 Efektivně využívat
vodohospodářský majetek i
pro okolní obce (napojení na Výběr provozovatele VHI
městský vodovod a
kanalizační systém)

nový

projekt

OR

KO1 Vzhled města,
životní prostředí, 1.3 Inženýrské sítě
zeleň

1.3.9 Vytvořit podmínky pro
dokončení zemní kabelizace
Veřejné osvětlení,
rozvodů (elektro,
optokabely
telekomunikací, veřejné
osvětlení)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

KO1 Vzhled města, 1.4 Napojení na
životní prostředí, krajinu a
prostupnost krajiny
zeleň

1.4.2 Obnovit a udržovat
zeleň podél komunikací a
cest, vodních toků a ploch,
mezí a další

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

26

27

1.3.4 Vybudovat nové
a vyměnit a opravit

vodovodní sítě

Technika pro městské lesy

3/11

OR

Výběr provozovatele VHI

OT (IT)

výměna osvětlení realizována průběžně (ul.
Český Brod, Liblice, Štolmíř)
výměnu optokabelů realizuje IT
projekt 1/ realizace, dokončení v r. 2019

OŽPZ

1/ Rekonstrukce části chodníku
Tyršova a sanační práce spodní části
investice
stavby budovy radnice čp. 70
2/ Oprava vedení VO - sídliště
2019
II.etapa
3/ VO v Liblicích - přípolože
Traktor na údržbové a těžební
činnosti na lesním majetku

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

28

KO1 Vzhled města, 1.4 Napojení na
životní prostředí, krajinu a
prostupnost krajiny
zeleň

29

1.4.2 Obnovit a udržovat
zeleň podél komunikací a
cest, vodních toků a ploch,
mezí a další

Krajinný plán

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OŽPZ

KO1 Vzhled města, 1.4 Napojení na
1.4.3 Revitalizovat vodní
životní prostředí, krajinu a
toky a plochy
prostupnost krajiny
zeleň

Odbahnění Pivovarského
rybníku

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OR

30

KO1 Vzhled města, 1.4 Napojení na
1.4.3 Revitalizovat vodní
životní prostředí, krajinu a
toky a plochy
prostupnost
krajiny
zeleň

Revitalizace vodních toků a
ploch

nový

projekt

OR

31

KO1 Vzhled města, 1.4 Napojení na
životní prostředí, krajinu a
prostupnost krajiny
zeleň

nový

projekt

OR

nový

projekt

OR

Podzemní kontejnery

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

TS

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OŽPZ

32

1.4.4 Zajistit prostupnost
krajiny, propojení města s
Lávka přes Šemberu
krajinou a propojení zeleně v
rámci města
1.4.4 Zajistit prostupnost
KO1 Vzhled města, 1.4 Napojení na
krajiny, propojení města s
životní prostředí, krajinu a
Oprava lesních cest
krajinou a propojení zeleně v
prostupnost
krajiny
zeleň
rámci města

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

dle dotačních možností (MŽP, MMR)

OŽPZ

Odbahnění pivovarského rybníka

1/ Rekonstrukce stoky B1 Klučovská
2/ Vybudování brodu v KÚ
Doubravčice
3/ Vyčištění koryta Šembery

realizována lávka v parku
období 2019-2020: řešení majetkových vztahů, Lávka přes Šemberu
popř. zpracování studie

Oprava mostku v KÚ Doubravčice

33

KO1 Vzhled města,
1.5 Odpadové
životní prostředí,
hospodářství
zeleň

1.5.3 Zajistit kultivaci a
údržbu svozových míst

34

KO1 Vzhled města,
1.6 Zdravé životní
životní prostředí,
prostředí
zeleň

1.6.2 Redukovat rizikové
faktory, které ohrožují ŽP a
zdraví obyvatel ve městě a
okolí (hluk, prašnost, emise
ad.)

Studie odtokových poměrů

1.6 Zdravé životní
prostředí

1.6.4 Snížit energetickou
náročnost veřejných budov

Úpravy budovy MěÚ čp. 56
- výměna oken

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracována PD
bude podána žádost o dotaci v r. 2019
zateplení budovy a výměna oken

Náměstí Arnošta z Pardubic 56 Energetická úspora městského
úřadu, Český Brod

1.6 Zdravé životní
prostředí

1.6.4 Snížit energetickou
náročnost veřejných budov

Zateplení pavilonů E, F
areálu nemocnice (čp.
1311)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

podává se žádost o dotaci
předpokl.realizace 2019-2020

Zateplení střechy a pláště budovy
čp. 1311, pavilon E a Ff

37

KO2 Podnikání,
zaměstnanost,
služby

2.3 Spolupráce a
informace

2.3.1 Zajistit informovanost
a propagaci poskytovaných Zpracování komunikační
služeb, obchodů a produktů strategie
ve městě a okolí

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OT

plnění strategie průběžně (inzerce a PR články v
Komunikační strategie
ČBZ)

38

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

3.1.1 Vybudovat záchytná
parkoviště v okolí centra –
P+R (u nádraží a dalších
místech)

nový

projekt

OR

35

36

39

KO1 Vzhled města,
životní prostředí,
zeleň
KO1 Vzhled města,
životní prostředí,
zeleň

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

Záchytná parkoviště, P+R

3.1.2 Řešit parkování pro
rezidenty v rámci celého
Parkoviště pro rezidenty
města, s ohledem na
ochranu životního prostředí

OR

získána dotace, vysoutěženo
realizace v r. 2020
vybrán zhotovitel
v r. 2019 realizace analytické části
realizace v období 2019-2021

řešení kapacity pro parkování (vč. možnosti
vybudování parkovacího domu)
projekt 2/ zpracována architektonická studie

3.1.1 Vybudovat
záchytná parkoviště v
okolí centra – P+R (u
nádraží a dalších
místech)

přesunuto z
předchozího
AP

4/11

projekt

OR

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

Podzemní kontejnery u věžáku ul.
Palackého

Studie odtokových poměrů včetně investice
návrhů možných protipovodňových 2019 (vč.
opatření na území ORP Český Brod dotace)

1/ Oprava a úprava parkovacího
systému P+R ČD
2/ Parkovací dům v areálu ZZN
3/ Vybudování parkoviště v č. p. 25

Parkování na sídlišti Jahodiště

fond NEM
2019

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

40

Klíčová oblast

Podoblast

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

41

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

42

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

43

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

44

Specifický cíl

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

3.1.6 Vybudovat obchvat
města napojením na silnici
Obchvat města
I/12 pomocí
mimoúrovňových křižovatek

3.1.7 Na základě seznamu
kolizních míst v motorové i
nemotorové dopravě řešit
tato místa

3.1.7 Na základě seznamu
kolizních míst v motorové i
nemotorové dopravě řešit
tato místa
3.1.9 Zajistit průběžnou
údržbu a opravu
infrastruktury silniční
motorové dopravy
(komunikace, chodníky)
3.1.9 Zajistit průběžnou
údržbu a opravu
infrastruktury silniční
motorové dopravy
(komunikace, chodníky)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

příprava a spolupráce na PD se Středočeským
ODŽÚ/kraj krajem
2019: zpracovat dopravní studii

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

Obchvat města

Škvárovna, Bezručova, Jungmannova, Vítězná
připravena studie

Dopravní opatření ve
vybraných lokalitách

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

ODŽÚ

OR

Úprava křižovatky u ZZN a
jejího blízkého okolí

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OR

ODŽÚ

pozastaven projekt okružní křižovatky
vypracovat PD na okružní křižovatku u Lidlu a
spojky ul. Koulovy a nádraží

Ulice Průmyslová

3.3.5 Vybudovat stezky pokračuje z
pro další nemotorovou předchozího
dopravu
AP

projekt

OR

ODŽÚ

zpracována studie

Ulice Žižkova

1.3.4 Vybudovat nové
a vyměnit a opravit
stávající technicky
nevyhovující
vodovodní sítě

Bezručova - provedena nová organizace
dopravy
Škvárovna - provedena nová organizace
dopravy, finální řešení v r. 2019

rekonstrukce vodovodní sítě (investice kraje),
chodník, VO, zeleň
pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

OŽPZ/kraj projekt 1/ 1. stavební řízení vydáno,
vodoprávní stavební řízení není
projekt 2/ zpracována PD
čeká se na realizaci

Generel dopravy

Komunikace Průmyslová

1/ Rekonstrukce komunikace
Žižkova
2/ Doplnění vodovodní sítě Český
Brod - Část "G", ulice Bezručova,
Žižkova - propojení vodovodů

fond VHF
2019

v návaznosti na požadavky generelu dopravy a
dle aktuálního stavu komunikací

45

KO3 Doprava

3.1 Silniční
motorová doprava

3.1.9 Zajistit průběžnou
údržbu a opravu
infrastruktury silniční
motorové dopravy
(komunikace, chodníky)

Rekonstrukce komunikací

6.1.5 Zajistit
bezpečnost
nemotorové dopravy

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

ODŽÚ

2019: vypracovat harmonogram rekonstrukce 1/ Oprava části ulice Palackého - za
projekty
věžákem
komunikací
1/+2/:
2/ Na Bělidle stavební úpravy
investice
komunikace
projekt 1/ zpracována PD, bude se soutěžit
3/ Rekonstrukce komunikace a nový 2019 + fond
realizace v r. 2019
chodník v ulici K Vysílači
VHF 2019
bude prováděna také oprava vodovodu
4/ Rekonstrukce komunikace v ul. (projekt 1/)
projekt 2/ zasmluvněno, realizace v r. 2019
Ruská
projekt 3/ zpracovává se PD
předpokl.realizace 2019-2020
projekt 4/ předpokl. zpracování PD 2019-2020

průběžně dle potřebnosti a aktuálního stavu, v
1/ Bezpečně po městě
souladu s generelem bezbariérových tras
46

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.3 Vybudovat
bezbariérové chodníky a
přechody pro chodce

Bezbariérové chodníky

pokračuje z
předchozího
AP

5/11

projekt

OR

projekt 1/ neposkytnuta dotace
částečně realizováno po síťařích
projekt 4/ v r. 2019 bude podána žádost o
dotaci

2/ Tuchorazská - Rekonstrukce
chodníku, východní strana
3/ Oprava chodníků v ulici Nová
4/ Zborovská - Rekonstrukce
chodníku, strana východní

investice
2019

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

47

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou
síť cyklotras a cyklostezek ve
Stezka do Štolmíře
městě a okolí (přednostně
podél Šembery)

48

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou
síť cyklotras a cyklostezek ve
Stezka do Pekárny
městě a okolí (přednostně
podél Šembery)

3.1.9 Zajistit
průběžnou údržbu a
pokračuje z
opravu infrastruktury
předchozího
silniční motorové
AP
dopravy (komunikace,
osvětlení ad.)

projekt

OR

zpracována studie

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracovat PD
řešení vlastnických vztahů k pozemkům

viz aktivita 3.1.9 Zajistit
průběžnou údržbu a
opravu infrastruktury
silniční motorové
pokračuje z
dopravy (komunikace, předchozího
chodníky)
AP
3.3.3 Vybudovat
bezbariérové chodníky
a přechody pro chodce

projekt

OR

zpracovává se PD

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou
síť cyklotras a cyklostezek ve Chodník a cyklostezka
městě a okolí (přednostně
Klučovská
podél Šembery)

50

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou
síť cyklotras a cyklostezek ve
Stezka J. Brodského
městě a okolí (přednostně
podél Šembery)

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OR

souvislost aktivity se zástavbou a úpravami
areálu cukrovaru
zpracovat PD
dílčí úpravy prováděny průběžně

51

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.4 Vybudovat provázanou
síť cyklotras a cyklostezek ve
Cyklostezky
městě a okolí (přednostně
podél Šembery)

nový

projekt

OR

předpokl.realizace v r. 2020

52

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.5 Vybudovat stezky pro
Stezky pro pěší
další nemotorovou dopravu

nový

projekt

OR

KO3 Doprava

3.3 Nemotorová
doprava

3.3.8 Vybudovat terminál
B+R (Bike+Ride - úschovna
jízdních kol) v rámci
dopravního terminálu

Vybudování parkoviště B+R
na nádraží

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

4.1.1 Zpracovat Koncepci
podpory a rozvoje bydlení
města Český Brod

Koncepce podpory a
rozvoje bydlení - sběr dat

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

ST, OR

4.1.1 Zpracovat Koncepci
podpory a rozvoje bydlení
města Český Brod

Dokončení privatizace
bytového fondu

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OR

49

53

54

KO4 Bydlení

55

KO4 Bydlení

4.1 Rozvoj
individuálního
bydlení (rodinné
domy) a bytové
výstavby
4.1 Rozvoj
individuálního
bydlení (rodinné
domy) a bytové
výstavby

6/11

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

Vybudování chodníku do Štolmíře

Stavební úpravy ulice Klučovská 2.
etapa

Propojení P8 a P3 v části obce
Štolmíř

Pěší komunikace v místech
současné vlečky z areálu ZZN

získána dotace, bude soutěž
realizace v r. 2019

investice

Parkoviště B+R u nádraží v Českém
2019 (vč.
Brodě II.

dotace)

Koncepce podpory a rozvoje
bydlení

postupně se realizuje

Koncepce podpory a rozvoje
bydlení

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

4.2 Kapacita
technické
infrastruktury

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OR

nový

projekt

OR

projekt 2/ podána žádost o dotaci bezbariérové úpravy pavilonu E
předpokl.realizace v r. 2019

1/ Český Brod - město bez bariér
2/ Bezbariérové úpravy pavilonu E
nemocnice v Českém Brodě

5.1.1 Zajistit
pokračuje z
bezbariérovost
předchozího
zdravotnických zařízení AP

projekt

OR

studie zpracovány, není dohoda s
provozovatelem

Stavební úpravy budovy č. p. 297,
výtah

5.1.3 Vyřešit vlastnické
vztahy k nemovitostem
přesunuto z
užívaným
předchozího
poskytovatelem
AP
zdravotnických služeb v
Nemocnici

projekt

OR

příprava PD v r. 2019

Nemocnice - rozestavěná poliklinika

1.6.4 Snížit
energetickou
náročnost veřejných
budov

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracována PD

Rekonstrukce střechy a
vzduchotechniky v domě pro
seniory Anna

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OSV

realizace projektu 2018-2019
do budoucna zvážit vytvoření pozice
pracovníka pro seniory (cca od r. 2020)

Komunitní plánování sociálních
služeb

provoz 2019
(vč. dotace)

5.2.2 Realizovat a
dopravy pro seniory a
aktualizovat Komunitní plán
osoby se zdravotním
sociálních služeb

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OSV

doprava zavedena v r. 2018, smlouva je
uzavřena do 31.8.2019 a je zájem o
pokračování aktivity i do budoucna

Komunitní plánování sociálních
služeb

provoz
2019 (orj
45)

5.2.6 Spolupracovat při
zajištění sociálního bydlení
pro jednotlivé cílové skupiny
(dům s pečovatelskou
Výstavba domu s
službou, azylový dům pro
pečovatelskou službou
matky s dětmi, podporované
bydlení, bydlení pro osoby
bez přístřeší a pro sociálně
slabé rodiny a jednotlivce)

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OR

KO4 Bydlení

57

KO5 Zdravotnictví
5.1 Zdravotnictví
a sociální služby

5.1.1 Zajistit bezbariérovost Bezbariérovost
zdravotnických zařízení
zdravotnických zařízení

58

KO5 Zdravotnictví
5.1 Zdravotnictví
a sociální služby

5.1.4 Zlepšit prostředí v
Nemocnici pro dlouhodobě
nemocné

59

KO5 Zdravotnictví
5.2 Sociální služby
a sociální služby

5.2.1 Rozšířit prostorové a
zajistit materiální vybavení a
Rekonstrukce budovy čp.
personální zajištění pro
620
poskytování všech sociálních
služeb

60

KO5 Zdravotnictví
5.2 Sociální služby
a sociální služby

61

KO5 Zdravotnictví
5.2 Sociální služby
a sociální služby

62

KO5 Zdravotnictví
5.2 Sociální služby
a sociální služby

5.2.1 Rozšířit prostorové a
zajistit materiální vybavení a
personální zajištění pro
poskytování všech sociálních
služeb
5.2.2 Realizovat a
aktualizovat Komunitní plán
sociálních služeb

Budova čp. 297 rekonstrukce 3. a 4. NP,
rekonstrukce výtahu

Oprava střechy v domově
ANNA Český Brod
Komunitní plánování
sociálních služeb
Zavedení podporované

1. SČV

Domov
ANNA

postižením

KO5 Zdravotnictví
5.2 Sociální služby
a sociální služby

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

4.2.1 Zpracovat, případně
aktualizovat generely stavu
Aktualizace generelu
vodohospodářské
vodovodu a kanalizace
infrastruktury návaznosti na
rozvoj bydlení jako součást
zpracování ÚP

56

63

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

7/11

OSV

Generel V+K

plán využití rozestavěné polikliniky

fond NEM
2019

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

64

KO5 Zdravotnictví
5.2 Sociální služby
a sociální služby

5.2.6 Spolupracovat při
zajištění sociálního bydlení
pro jednotlivé cílové skupiny
(dům s pečovatelskou
Zajištění bydlení pro osoby
službou, azylový dům pro
v krizi
matky s dětmi, podporované
bydlení, bydlení pro osoby
bez přístřeší a pro sociálně
slabé rodiny a jednotlivce)

65

5.3 Vzdělávání,
KO5 Zdravotnictví
prevence a
a sociální služby poradenství

5.3.4 Poskytovat poradenství protidluhového
pro všechny uživatele
poradenství, zajištění
sociálních služeb
služeb psychologické

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OR

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OSV

přesunuto z
předchozího
AP

projekt

OR

OSV

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

vyhodnocení vhodné lokality (žlutá poliklinika
nebo ZZN)

Zajištění služeb
hledání možností zajištění služby

Komunitní plánování sociálních
služeb

krizové pomoci
66

KO6 Bezpečnost

6.1 Dopravní
bezpečnost

6.1 Dopravní
bezpečnost

6.1.2 Zajistit bezpečné
přecházení chodců

7.2 Nabídka pro

7.2.7 Regenerovat MPZ
Český Brod a Štolmíř jako
urbanistické celky
7.2.7 Regenerovat MPZ
Český Brod a Štolmíř jako
urbanistické celky

67

KO6 Bezpečnost

68

KO7 Cestovní ruch
návštěvníky a
a památky
památky ve městě

69

KO7 Cestovní ruch
návštěvníky a
a památky
památky ve městě

70

KO7 Cestovní ruch
návštěvníky a
a památky
památky ve městě

71

Bezpečné přechody

3.3.3 Vybudovat
bezbariérové chodníky nový
a přechody pro chodce

projekt

OR

MP, ODŽÚ Koncepce prevence kriminality

projekt 3/ zpracována PD, žádost o dotaci
podána
realizace 2019-2020
průběžná aktivita
dle koncepce regenerace MPZ + MK
dotace MK a dotace města na fasády
průběžná aktivita
Anketní dotazník 2019
památka MPZ

Radar na I/12

investice
2019

1/ Bezpečné křížení I/12
2/ Nové přechody pro chodce MCB Bylanská, Školní, Tuchorazská
3/ Přechod pro chodce s ostrůvkem
přes komunikaci Jana Kouly

projekty 2/3/: investice
2019
(požádáno o
dotace)

Program regenerace MPZ

provoz 2019

Kouřimské předbraní

provoz 2019

pokračuje z
předchozího
AP

jiná
aktivita

OR

komise
MPZ

Středověké městské
opevnění, Kouřimské
předměstí

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

komise
MPZ

7.2.7 Regenerovat MPZ
Český Brod a Štolmíř jako
urbanistické celky

Oprava památek

nový

projekt

OR

památka MPZ
v r. 2018 provedeno vyčištění
předpokl.realizace v r. 2020 (celková obnova)

Oprava pomníku Prokopa Holého v
Českém Brodě

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající
prostory a jejich kapacitu
pro předškolní, školní i
zájmové vzdělávání

Přístavba ZŠ Tyršova (čp.
68)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracována PD, žádost o dotaci
realizace 2019-2020

Přístavba základní školy Tyršova

investice
2019 (vč.
dotace)

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající
prostory a jejich kapacitu
pro předškolní, školní i
zájmové vzdělávání

MŠ Kollárova

pokračuje z
předchozího
AP

Vybudování nové MŠ Kollárova

investice
2019

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající
prostory a jejich kapacitu
pro předškolní, školní i
zájmové vzdělávání

ZŠ Tyršova - rekonstrukce
budovy školy pod
domovem ANNA

7.2 Nabídka pro

73

Realizace Koncepce MP nákup radaru

Regenerace MPZ

7.2 Nabídka pro

72

6.1.1 Zajistit dodržování
maximální povolené
rychlosti vozidel v obci

projekt

OR

pozastavena soutěž o návrh
znalecký posudek na posouzení stavebně
technického stavu
2019 - přípravné práce

1.6.4 Snížit
energetickou
náročnost veřejných
budov

pokračuje z
předchozího
AP
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projekt

OR

zateplení a výměna oken
podává se žádost o dotaci
předpokl.realizace 2019-2020

Zateplení školní budovy čp. 760

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

74

75

76

77

78

79

80

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající
prostory a jejich kapacitu
pro předškolní, školní i
zájmové vzdělávání

ZŠ Žitomířská - rozvoj
areálu

nový

projekt

OR

zpracována studie
PD 2019-2020

Koncepce rozvoje areálu ZŠ
Žitomířská

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.2.1 Zajistit odpovídající
prostory a jejich kapacitu
pro předškolní, školní i
zájmové vzdělávání

Areál SOŠ Liblice

nový

projekt

OR

získání areálu SOŠ do vlastnictví města a
následné úpravy

Stavební úpravy v areálu SOŠ Liblice

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.2.4 Zajistit dostatečnou
kapacitu pro stravování ve
školách

Rekonstrukce kuchyně (čp.
1099) v areálu nemocnice

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

zpracována PD, dotace 60 mil. Kč, před soutěží Navýšení stravovací kapacity v
čp.1099 kuchyň a jídelna
na dodavatele

KO8 Vzdělávání

8.3 Předškolní a
školní (formální)
vzdělávání

8.3.1 Koncepčně řešit
předškolní vzdělávání s
přihlédnutím k žákům se
specifickými poruchami
učení (SPU)

Vybudování zázemí pro
pedagogicko psychologické
poradenství a tréninkové
pracoviště

nový

projekt

OR

požádáno o dotaci
předpokl.realizace 2019-2020

Pedagogicko psychologická poradna
a tréninkové pracoviště v čp.507

KO8 Vzdělávání

8.2 Materiálnětechnické zajištění
včetně stravování
ve školských
zařízeních

8.4.2 Iniciovat vznik a
podporovat neformálního
vzdělávání

Rozvoj neformálního
vzdělávání

nový

projekt

OŽPZ

OR, OT

žádost o dotaci

Neformální vzdělávání Vrátkov

KO8 Vzdělávání

8.5 Spolupráce a
koordinace
subjektů ve
formálním i
neformálním
vzdělávání

8.5.5 Zabezpečit pracovní
setkávání vedení škol a
Realizace lokální strategie
školských zařízení a zástupců
školství
Města k řešení otázek
vzdělávání ve městě a okolí

8.3.1 Koncepčně řešit
předškolní vzdělávání s
přihlédnutím k žákům
pokračuje z
se specifickými
předchozího
poruchami učení (SPU)
AP
8.5.3 Realizovat
společné projekty v
oblasti vzdělávání

projekt

OT

FO

realizace 2018-2021

Sdílené radosti a strasti škol III.

provoz 2019
(vč. dotace)

KO9 Řízení
rozvoje, správa
města a
spolupráce

9.2.1 Zkvalitnit stávající
formy informování
veřejnosti, zvláště
9.2 Informovanost a Českobrodský zpravodaj,
propagace
hledat nové cesty a
prostředky a zajistit
efektivnost informování
veřejnosti

viz aktivita 9.3.6 Zajistit
pokračuje z
zpětnou vazbu od
předchozího
občanů a klíčových
AP
partnerů

jiná
aktivita

OT

průběžná aktivita
realizace výzvy č. 28 (elektronická úřední
deska)
aplikace mobilní rozhlas - realizace v r. 2019

Komunikační strategie

provoz 2019
(orj 65)

Českobrodský zpravodaj,
webové stránky města,
Facebook, mobilní rozhlas
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investice
2019 (vč.
dotace)

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

viz aktivita 9.2.1
Zkvalitnit stávající
formy informování
veřejnosti, zvláště
Českobrodský
zpravodaj, hledat nové
cesty a prostředky a
zajistit efektivnost
pokračuje z
informování veřejnosti předchozího
9.4.1 Vytvořit
AP
podmínky a zajistit
naplňování cílů
Strategického plánu
(SP)
9.3.1 Rozvíjet
komunikace dle témat
rozvoje města

Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

81

KO9 Řízení
rozvoje, správa
města a
spolupráce

82

KO9 Řízení
rozvoje, správa
města a
spolupráce

9.4 Veřejná správa

9.4.2 Elektronizovat vybrané
Nové funkce IS města
agendy VS (v souladu s
Český Brod
plánem egovernmentu)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OT

83

KO9 Řízení
rozvoje, správa
města a
spolupráce

9.5 Řízení rozvoje

9.5.1 Vytvořit podmínky a
zajistit naplňování cílů
Strategického plánu (SP)

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OR

není PD, vypořádáváme pozemky s hasičským
záchranným sborem
předpokl.realizace 2020-2021

84

KO10 Rekreace,
sport a aktivity
volného času

10.1 Materiálnětechnické zajištění
kulturních,
sportovních a
volnočasových
aktivit

10.1.1 Provést audit (vč.
vlastnických vztahů) a výhled
stavu kulturních, sportovních Pasportizace zařízení a
a dalších zařízení volného
ploch města a NNO
času (VČ) vč. přírodních
vodních a dalších ploch

viz aktivita 1.1.5
pokračuje z
(Pasportizace mobiliářů předchozího
a průběžná aktualizace) AP

jiná
aktivita

OT

spolupráce se školami a NNO
pasport dětských hřišť, klubových sportovišť,
relaxačních ploch

85

KO10 Rekreace,
sport a aktivity
volného času

10.1 Materiálnětechnické zajištění
kulturních,
sportovních a
volnočasových
aktivit

10.1.2 Rekonstruovat a
udržovat sportovní, kulturní Revitalizace hájovny na
a další zařízení vč. vybavení Vrátkově
dle doporučení auditu

pokračuje z
předchozího
AP

projekt

OŽPZ

průběžná realizace dílčích kroků

Celková rekonstrukce stodoly
hájovny Vrátkov č.p. 78

86

KO10 Rekreace,
sport a aktivity
volného času

10.1 Materiálnětechnické zajištění
kulturních,
sportovních a
volnočasových
aktivit

10.1.2 Rekonstruovat a
udržovat sportovní, kulturní
Školní sportoviště
a další zařízení vč. vybavení
dle doporučení auditu

nový

projekt

OR

podání žádosti o dotaci v r. 2019

Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova,
ČB 760

9.3 Spolupráce
vnitřní a vnější

9.3.6 Zajistit zpětnou vazbu
od občanů a klíčových
partnerů

Aktivity v rámci projektu
Zdravé město a agenda
MA21

jiná
aktivita

průběžná aktivita - zahrnuje Fórum města,
veřejná setkání, dotazníková šetření, ankety,
osvětové kampaně

OT

Komunikační strategie

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

provoz 2019
(orj 65)

realizace 2018-2019

Budova spisovny v areálu
nemocnice

10/11

OR

propojení hlavních informačních systémů
města, pořízení elektronických úředních desek Nové funkce IS města Český Brod
a rezervačního vyvolávacího systému, inf.
systému pro městskou policii a servery a
diskové pole pro provoz těchto systémů

investice
2019 (vč.
dotace)

Budova spisovny na poz. st. 1627

ML

Akční plán 2019 - 2020

Číslo
aktivity
v AP

87

88

89

Klíčová oblast

Podoblast

Specifický cíl

Název aktivity / projektu Související cíl / aktivita Stav aktivity

Poznámka
Druh
Odpovědný Spolupráce další informace k projektům - viz příloha s
aktivity
projektovou činností

KO10 Rekreace,
sport a aktivity
volného času

KO10 Rekreace,
sport a aktivity
volného času

KO10 Rekreace,
sport a aktivity
volného času

10.1 Materiálnětechnické zajištění
kulturních,
sportovních a
volnočasových
aktivit

10.1.3 Vybudovat, resp.
vyčistit, a následně udržovat
chybějící kulturní, sportovní
a další zařízení rekreace a VČ
(vč. přírodních vodních a
Veřejné sportoviště
dalších ploch, hřišť,
sportovišť, stezek pro pěší a
víceúčelových zařízení,
tábořišť a veřejných míst pro
piknik ad.) a zajistit údržbu

10.1 Materiálnětechnické zajištění
kulturních,
sportovních a
volnočasových
aktivit

10.1.3 Vybudovat, resp.
vyčistit, a následně udržovat
chybějící kulturní, sportovní
a další zařízení rekreace a VČ
(vč. přírodních vodních a
Dolánecký Singltrek
dalších ploch, hřišť,
sportovišť, stezek pro pěší a
víceúčelových zařízení,
tábořišť a veřejných míst pro
piknik ad.) a zajistit údržbu

10.3 Financování
kulturních,
sportovních a
volnočasových
aktivit a investičních
akcí

10.3.1 Naplňovat Programy
pro podporu kultury, sportu
Programy podpory sportu,
a volnočasových aktivit a
investičních akcí včetně
kultury a VČ
jasně definovaných kritérií,
priorit a finančních alokací

10.1.2 Rekonstruovat a
udržovat sportovní,
pokračuje z
kulturní a další zařízení předchozího
vč. vybavení dle
AP
doporučení auditu

nový

10.2.1 Vytvořit
podmínky pro
profesionalizaci
personálního obsazení
organizací a institucí
kultury, sportu,
rekreace a VČ
pokračuje z
10.2.4 Realizovat
předchozího
městské slavnosti,
AP
festivaly, přehlídky,
klání, sportovní
soutěže a kulturní a
další celoměstské akce
pro občany i pro
návštěvníky města a
okolí
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Název existujícího projektu v
projektové činnosti / aktivity v
Notes

projekt 1/ dotace pro TJ Liblice - realizují sami
(realizace v r. 2019)
město dává příspěvek z fondu sportu, kultury a
VČ
projekt 2/ probíhá soutěž
realizace v r. 2019
projekt 3/ získána dotace, ale bylo rozhodnuto
o jejím odmítnutí, předpokl. realizace z
vlastních zdrojů

1/ Výstavba víceúčelového hřiště s
umělým trávníkem - Liblice
2/ Oprava střechy nad kabinami TJ
Liblice
3/ Víceúčelové hřiště ve Štolmíři
4/ Oprava oplocení asfaltového
hřiště u TJ Liblice
5/ Venkovní fitness v Liblicích

projekt

OR

projekt

OŽPZ

dotace Pošembeří

Dolánecký Singltrek

jiná
aktivita

OT

průběžná aktivita

Programy na podporu kultury,
sportu a volnočasových aktivit

Financování
dle návrhu
rozpočtu
2019

provoz 20182019 (fond
FSKVČ)

provoz 2019
(fond
FSKVČ)

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

PodStav
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Bezpečné křížení I/12

překonání I/12 přechodem pro chodce a
navazující části chodníků

Dolánecký Singltrek

volnočasová aktivita v městských lesích

Komunikace Průmyslová

vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a
ČOV

Lávka přes Šemberu

Zpřístupnění lokalit v sousedství říčky Šembery.
Prvním pilotním projektem by mělo být
vybudování lávky spojující městský park a
Rozpočet
prostranství v okolí Pivovarského rybníka. Dalšími
města
lokalitami mohou být propojení pozemků
bývalého cukrovaru a stezky Jedličky - Brodského
nebo Hálovy zahrady a ulice Na Bělidle.

Městský park

Celková regenerace parku, Hálovy zahrady a
Pivovarského rybníka

Nemocnice - rozestavěná
poliklinika

náměty na možné využití

Odbahnění pivovarského rybníka

Odbahnění pivovarského rybníka

Parkování na sídlišti Jahodiště

náměty na možné parkování

Propojení P8 a P3 v části obce
Štolmíř

oprava stávajících panelových částí komunikací ve Rozpočet
2 ulicích ve Štolmíři
města

Přírodní koupaliště v areálu Na
Kutilce

náměty na možné využití koupaliště

Radar na I/12

instalace měření rychlosti na I/12

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Poznámka

Rozpočet
města

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města
0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 000

0

0

0

0

0

Cizí
zdroje,Rozpoč
et města

0

0

0

Rozpočet
města

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

Cizí
zdroje,Rozpoč Jiné dotace
et města

0

0

0

Rozpočet
města

0

0

0

dotace Pošembeří

Cizí
zdroje,Rozpoč
et města

Cizí
zdroje,Rozpoč
et města
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předpokládaná realizace s
dotací

realizace 2019+

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

Námět

PodStav
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Zmapování
požadavků a
ověření
naléhavosti
Možnosti
financování a
kofinancování

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Poznámka

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města

Rekonstrukce komunikace v ul.
Ruská

Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská

Rozpočet
města

0

0

0

Rekonstrukce obřadní síně v č. p.
70

úprava prostor pro nové využití

Rozpočet
města

0

0

0

Rekonstrukce stoky B1 Klučovská

rekonstrukce stoky v ul. Klučovská

Rozpočet
města

0

0

0

Rekonstrukce topení - hájovna
Vrátkov č.p. 78

Jedná se o přemístění kotelny do přízemní boční
prádelny, kde bude vybudován nový komín,
budou umístěny akumulační nádrže. Kotelna bude Lesní
sloužit zřejmě i jako tepelný zdroj pro dílnu a
hospodářství
terénní základnu pro volnočasové aktivity v patře
stodoly.

500 000

0

0

Sociální byty v areálu nemocnice

Výstavba 2 sociální bytů v areálu nemocnice v
budově č.p. 507

Stavební úpravy v areálu SOŠ Liblice

úpravy pro možnost umístění školského zařízení v Rozpočet
internátu
města

0

0

0

Štolmíř - Okolí pomníku

úpravy veřejného prostranství okolo pomníku

Rozpočet
města

40 000

0

40 000

Vybudování brodu v KÚ
Doubravčice

vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích

Rozpočet
města

0

0

0

Vybudování zadržovací nádrže v
ul.Sportovní

Vybudování akumulační nádrže pro zadržení
přívalových vod s postupným přečerpáním do
stoky

Rozpočet
města,Vodoh
ospodářský
fond

0

0

0

Zastřešení zastávek MHD

zastřešení autobusových zastávek ve městě

Cizí zdroje

0

0

0

Neformální vzdělávání Vrátkov

Vybudování infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání v hájence
Vrátkov. V rámci projektu dojde k vybudování
bezbariérové učebny pro ekologickou výchovu,
která bude využívána MŠ, ŽŠ v celém ORP i za
hranicemi ORP Český Brod.

Lesní
hospodářství, Operační
program
Operační
program

5 000 000

4 500 000

500 000

v r. 2019 nebude
realizováno

Cizí zdroje,
Rozpočet
města
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Jiné dotace

MMR - iROP

podána žádost o dotaci na
MAS Pošembeří

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

PodStav

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Námět

Možnosti
financování a
kofinancování

Traktor na údržbové a těžební
činnosti na lesním majetku

Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a
zadním navijákem s možností připojení vyvážecí
soupravy

Cizí
Operační
zdroje,Lesní
program
hospodářství

Námět

Možnosti
financování a
kofinancování

Úsekové měření v ulici Zborovská

úsekové měření

Rozpočet
města

Námět

Možnosti
financování a
kofinancování

Venkovní fitness v Liblicích

nové fitness prvky v parku v Liblicích

Cizí
Středočeský
zdroje,Rozpoč
kraj
et města

Středočeský
kraj, Fond
sportu,
volného času a
primární
prevence

Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova,
ČB 760

výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova

Cizí zdroje

MMR

Parkovací dům v areálu ZZN

Parkovací dům P+R v areálu ZZN

Cizí zdroje

Vybudování nové MŠ Kollárova

Vybudování nové budovy MŠ Kollárova

Rozpočet
města

Budova spisovny na poz. st. 1627

Rekonstrukce budovy na spisovnu města

Územní plán města Český Brodzměna č.1

změna v ZZN parkovací dům

Územní plán města Český Brodzměna č.2

Zapracování změny č.2 do územního plánu města
Český Brod (změny vyvolané regulačním plánem a Cizí zdroje
požadavky na změny v území)

Námět
Záměr
Záměr
Záměr

Záměr

Možnosti
financování a
kofinancování
Schválení záměru
VED/RM
Schválení záměru
VED/RM
Řešení
majetkových
vztahů
Řešení
majetkových
vztahů

Poznámka

3 800 000

1 900 000

1 900 000

1 500 000

0

1 500 000

300 615

240 492

60 123

0

0

0

100 000 000

80 000 000

20 000 000

1 200 000

0

1 200 000

Rozpočet
města

6 000 000

0

6 000 000

Rozpočet
města

0

0

0

0

0

0

142 000

0

142 000

Operační
program
Rozpočet
města

neposkytnuta dotace

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města

ITI - IROP

31.12.2023

Záměr

Řešení
majetkových
vztahů

Záměr

Studie a prověření Koncepce rozvoje areálu ZŠ
realizace
Žitomířská

Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10
nových učeben

Záměr

Studie a prověření
Obchvat města
realizace

Návrh umístění obchvatu města

Cizí zdroje

0

0

0

Záměr

Studie a prověření
Oprava mostku v KÚ Doubravčice
realizace

oprava havarijního stavu mostku

Rozpočet
města

0

0

0

Záměr

Studie a prověření Oprava oplocení asfaltového hřiště
Výměna oplocení asfaltového hřiště u TJ Liblice
realizace
u TJ Liblice

Rozpočet
města

300 000

0

0

Záměr

Studie a prověření
Oprava V+K v ul. Sokolovská
realizace

Oprava V+K v ul. Sokolovská

Vodohospodá
řský fond

0

0

0

Záměr

Studie a prověření Pěší komunikace v místech
realizace
současné vlečky z areálu ZZN

možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k
nádraží v trase zrušené železniční vlečky

0

0

0

Ministerstva
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realizace 2020

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

PodStav

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Záměr

Studie a prověření
Regenerace městského hřbitova
realizace

regenerace zeleně

Rozpočet
města

Záměr

Studie a prověření Stavební úpravy budovy č. p. 297,
realizace
výtah

zpracování studie umístění druhého lůžkového
výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul.
Žižkova

Fond
nemocnice
Český Brod

Záměr

Studie a prověření
Vybudování chodníku do Štolmíře
realizace

zpracování projektové dokumentace pro
vybudování chodníku do městské části Štolmíř

Rozpočet
města

Záměr

Studie a prověření Zateplení střechy a pláště budovy
realizace
čp. 1311, pavilon E a Ff

Zateplení objektu

Záměr

Studie a prověření
Zateplení školní budovy čp. 760,
realizace

Zateplení objektu

Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Navýšení kapacity ČOV nad 10 000
Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity
EO

Cizí
zdroje,Fond
nemocnice
Český Brod
Cizí
zdroje,Rozpoč
et města
Cizí
zdroje,Rozpoč
et města

Navýšení stravovací kapacity v
čp.1099 kuchyň a jídelna

Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a
přístava jídelny pro potřeby ZŠ

Nové vodní zdroje NV1a NV2,
přivaděč do města

zprovoznění vrtů v Doubravčicích a nový přivaděč
do města
Rozpočet
Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné
města,Vodoh
šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú Doubravčice, 1
ospodářský
vtr v k.ú Tuchoraz - Přivaděč pitné vody do města fond,Minister
Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN stva,Operační
Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního
program
zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na
centrální dispečink řízení provozu.

Oprava a úprava parkovacího
systému P+R ČD

Počet parkovacích míst na parkovšti ČD P+R u
nádraží (placené parkování na parkovištích P+R )

Oprava části ulice Palackého - za
věžákem

oprava stávající panelové komunikace vřetně
Rozpočet
rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace
města
v majetku BD

Oprava chodníků v ulici Nová

Předláždění stávajících chodníků

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Poznámka

PD zpracována

2 942 640

0

2 942 640

45 375

0

45 375

300 000

0

300 000

Operační
program

7 747 251

2 013 535

5 733 716

Operační
program

0

0

0

468 270

0

468 270

85 000 000

0

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

58 000

0

58 000

0

0

0

PD 2019

Ministerstvo
financí

Rozpočet
města

Rozpočet
města

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města

PD 2018 + žádost o dotaci

Definice

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Rozpočet
vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla města,Vodoh
Přečerpávací stanice v ul.Sportovní
by vést k odstranění zápachu
ospodářský
fond

0

0

0

Definice

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Rekonstrukce komunikace a nový
chodník v ulici K Vysílači

0

0

0

Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Rozpočet
Vysílači
města
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Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu
Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

Definice

PodStav
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM
Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Poznámka

Rozpočet
města

Rekonstrukce komunikace Žižkova

kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí

Rekonstrukce střechy a
vzduchotechniky v domě pro
seniory Anna

rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě
pro seniory Anna

Stavební úpravy ulice Klučovská 2.
etapa

Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až Rozpočet
ke křižovatce s ulicí Za Drahou
města

Stavební úpravy vstupních prostor
budovy č. p. 56 MP a podatelna

SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor
MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor
včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování
projektové dokumentace po fyzickou realizaci
(realizace předpokládá 7. etap)

Rozpočet
města

Tuchorazská - Rekonstrukce
chodníku, východní strana

rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a
kanalizace

Cizí
zdroje,Rozpoč
et města

VO v Liblicích - přípolože

kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací Rozpočet
ČEZu
města

Vodojem Vrabčice

Předmětem projektu je výstavba nové akumulace
ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na
Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru
pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude
provedena kompletní rekonstrukce stávající
Vodohospodá Operační
program
akumulace a bude realizován nový společný
řský fond
nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací.
Dále bude provedena výměna stávajícího
vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní
řadu a výměna stávající přípojky NN.

Vybudování parkoviště v č. p. 25

zpevnění plochy pro parkování OA

Vyčištění koryta Šembery

Vyčištění části koryta od stavítka pro přítok do
Pivovarského rybníka

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města
1 200 000

0

1 200 000

21 000 000

0

0

8 600 000

7 740 000

860 000

9 500 000

0

9 500 000

0

0

0

0

0

0

52 000 000

37 000 000

15 000 000

Rozpočet
města

30 000

0

30 000

Rozpočet
města

0

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

9 756 791

8 781 112

975 679

etapizovat od 2019

prosinec 2022 dokončení
celého projektu

SFDI 2019

OPŽP

dotace 2019/2020

Rozpočet

Definice

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Výměna vodovodu a kanalizace v
kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddílná města,Vodoh
ulici K Dolánkám, vybudování nové
kanalizace
ospodářský
dešťové kanalizace
fond

Definice

Zajištění PD_vč.
informace a
schválení RM

Zborovská - Rekonstrukce
chodníku, strana východní

rekonstrukce východní strany chodníku

Definice

Prověření zdrojů
financování

Bezpečně po městě

rekonstrukce chodníků, křižovatky
(bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul.
Masarykova a Tyršova

Cizí
zdroje,Rozpoč
et města
Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města
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Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

PodStav

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Poznámka

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Ministerstva

Úřad vlády ČR

Národní rozvojový
program mobility pro
všechny II. Kolo

0

0

0

Ministerstva

Ministerstvo
kultury

Anketní dotazník 2018

500 000

500 000

0

0

0

0

272 000

120 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000 000

0

0

0

0

0

1 500 000

300 000

1 200 000

1 468 464

1 174 771

293 693

Vodohospodá
řský fond

988 000

0

988 000

Vodohospodá
řský fond

190 000

0

190 000

1 493 631

1 418 949

74 682

Definice

Prověření zdrojů
financování

Definice

Prověření zdrojů
financování

Definice

Prověření zdrojů
financování

Definice

Prověření zdrojů
financování

Definice

Prověření zdrojů
financování

Fond
nemocnice
Projekt řeší vybudování několika výtahů a
Český
nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu
Brod,Rozpoče
Český Brod - město bez bariér
E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy
t
chodníků v ulici Žižkova.
města,Minist
erstva
Ministerstva,
oprava omítky, oprava klempířských prvků,
Rozpočet
Kouřimské předbraní
výměna prejzů, odstranění novodobých omítek
města
Náměstí Arnošta z Pardubic 56 Cizí
Zateplení objektu
zdroje,Rozpoč
Energetická úspora městského
et města
úřadu, Český Brod
Cizí
Oprava pomníku Prokopa Holého v
obnova pomníku
zdroje,Rozpoč
Českém Brodě
et města
výměna kabeláže k nově instalovaným svítidlům Rozpočet
Oprava vedení VO - sídliště II.etapa
na sídlišti
města

Definice

Prověření zdrojů
financování

Přechod pro chodce s ostrůvkem
přes komunikaci Jana Kouly

Nový bezpečný přechod s ostrůvkem a
osvětlením, včetně bezbariérových úprav

Definice

Prověření zdrojů
financování

Rekonstrukce náměstí Arnošta z
Pardubic a náměstí Husova

Úpravy obou náměstí

Definice

Prověření zdrojů
financování

Štolmíř - Oprava propustku na polní
oprava mostku v havarijním stavu
cestě P7

Definice

Prověření zdrojů
financování

Víceúčelové hřiště ve Štolmíři

Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na
multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů.
Areál bude veřejně přístupný dle provozního
řádu.

Definice

Zajištění zdrojů
financování

Bezbariérové úpravy pavilonu E
nemocnice v Českém Brodě

Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice - nová
bezbariérová vstupní rampa, zdvihací plošina, 2x Cizí zdroje
bezbariérové WC

Definice

Zajištění zdrojů
financování

Doplnění vodovodní sítě Český
Brod - Část "A", ulice Rokycanova,
Na Cihelně - optimalizace rozvodu
vody

Vybudování vodovodního řadu a 8 ks
vodovodních přípojek pro BD

Definice

Zajištění zdrojů
financování

Doplnění vodovodní sítě Český
Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Provedení propojení vodovodních řadů.
Bedřicha Smetany - propojení řadů

Definice

Zajištění zdrojů
financování

Nové přechody pro chodce MCB Bylanská, Školní, Tuchorazská

Operační
program
Středočeský
kraj

Rozpočet
města
Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města
Cizí
zdroje,Rozpoč
et města
Cizí zdroje

Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové Rozpočet
a osvětlené
města
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I. etapa 2019, 2. etapa
2020+

Ministerstva

Ministerstvo
zdravotnictví
ČR

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu
Definice

PodStav
Zajištění zdrojů
financování

Název projektu

Popis projektu

Zdroje
financování

Cizí zdroje

Vyhlašovatel

Oprava fasády budovy č. p. 70
včetně výměny oken

zpracování projektové dokumentace, oprava
fasády a výměna oken

iROP

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

Rozpočet
města

Definice

Zajištění zdrojů
financování

Pedagogicko psychologická
poradna a tréninkové pracoviště v
čp.507

vybudování zázemí pro pedagogicko
psychologické poradenství a tréninkové
pracoviště
rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské Cizí zdroje
pracoviště pedagogicko psychologické poradny a
zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro
speciální školu

Definice

Zajištění zdrojů
financování

Přístavba základní školy Tyršova

Pořízení vybavení odborných učeben za účelem
Cizí
Operační
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
zdroje,Rozpoč
program
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích et města

Realizace

Zajištění
dodavatele

Doplnění vodovodní sítě Český
Brod - Část "G", ulice Bezručova,
Žižkova - propojení vodovodů

Provedení propojení vodovodních řadů.

Realizace

Zajištění
dodavatele

Doplnění vodovodní sítě, část B, C, Doplnění vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku, zdroje,Vodoh Operační
ulice Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární ospodářský program
F, H

PD 2018

3 000 000

0

3 000 000

31.12.2020

30 000 000

0

0

realizace 2019/2020

6 000 000

5 400 000

600 000

1 049 000

0

1 049 000

původní termín 30.10.2018
po problému s
provozovatelem realizace v
2019

7 658 654

3 779 147

3 879 507

s dotací 2018/2019

5 328 080

4 603 589

724 491

700 000

500 000

200 000

0

0

0

0

0

0

3 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

Vodohospodá
řský fond
Cizí
OPŽP

fond
Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města

Realizace

Zajištění
dodavatele

Parkoviště B+R u nádraží v Českém vybudování parkoviště B+R na přestupním
terminálu v Českém Brodě
Brodě II.

Realizace

Zajištění
dodavatele

Regenerace školní zahrady-Živá
zahrada

Regenerace školní zahrady v areálu nemocnice

Cizí zdroje

Realizace

Zajištění
dodavatele

Rekonstrukce části chodníku
Tyršova a sanační práce spodní
části stavby budovy radnice čp. 70

rekonstrukce části chodníku Tyršova a sanační
práce spodní části stavby budovy radnice čp. 70

Rozpočet
města

Realizace

Zajištění
dodavatele

Výběr provozovatele VHI

způsob výběru provozovatele

Fyzická realizace

Bedřiška - park u pavilonu G
nemocnice

Fond
park u pavilonu G nemocnice - zakoupení sazenic nemocnice
stromu, keřů, trvalek, cibulí, hlíz atd., stavební
Český
práce (park, oplocení)
Brod,Rozpoče
t města

Realizace

Fyzická realizace

Celková rekonstrukce stodoly
hájovny Vrátkov č.p. 78

Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1)
Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části
táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek
(střecha, sítě, interiér, topení...

Realizace

Fyzická realizace

Kollárova - Vjezd do areálu ZZN z ul. Vybudování příjezdové komunikace do areálu ZZN Rozpočet
z Kollárovy ulice
města
Kollárova

Realizace

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města

Poznámka

Lesní
hospodářství

7/9

MŽP

2019

hrazeno z rozpočtu města

1 200 000

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

PodStav

Název projektu

Popis projektu

Realizace

Fyzická realizace

Komunitní plánování sociálních
služeb I.

Realizace

Fyzická realizace

Na Bělidle stavební úpravy
komunikace

Realizace

Fyzická realizace

Nové funkce IS města Český Brod

Realizace

Fyzická realizace

Oprava střechy nad kabinami TJ
Liblice

Oprava střechy nad kabinami TJ Liblice

Realizace

Fyzická realizace

Podzemní kontejnery u věžáku ul.
Palackého

Vybudování podzemních kontejnerů v
ul.Palackého

Realizace

Fyzická realizace

Regulační plán MPZ Český Brod

Realizace

Fyzická realizace

Realizace

Fyzická realizace

Realizace

Fyzická realizace

Tvorba a aktualizace komunitního plánu
zpracování projektové dokumentace
vybudování zpevněné komunikace včetně
odvodnění
Propojení hlavních informačních systémů města,
pořízení elektronických úředních desek a
rezervačního vyvolávacího systému, inf. systému
pro městskou policii a servery a diskové pole pro
provoz těchto systémů.

Cizí zdroje

Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města

stavební úpravy dvora čp. 56

Vyhlašovatel

MPSV

Rozpočet
města

MMR ČR

Cizí zdroje

středočeský
kraj, TJ Liblice

Operační program

MMR IROP

OPVVV
(MŠMT)

Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města

OPŽP
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31.12.2019

31.12.2020

Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města

Rozpočet
města

Poznámka

Investovat spolu s dalšími
ulicemi - RADAR

Cizí
Operační
zdroje,Rozpoč
program
et města

Cizí
zdroje,Rozpoč Ministerstva
et města
Cílem projektu je vytvoření Regulačního plánu pro Cizí
Operační
městskou památkovou zónu a její okolí ve městě zdroje,Rozpoč
program
Český Brod.
et města

Prohlubování formální i neformální spolupráce
všech subjektů zapojených do předškolníhoa i
základního vzdělávání v rámci správního obvodu
ORP Český Brod s cílem rozvoje potenciálu
Sdílené radosti a strasti škol III.
každého žáka Monitoring, vyhodnocení a
aktualizace vytvořeného MAP Realizace
vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP
projektová dokumentace návrhu opatření v
celém území ORP, která mají za cíl jednak
Studie odtokových poměrů včetně zpomalit odtok z území pomocí nově
návrhů možných protipovodňových vybudovaných mezí, poldrů, změnou
opatření na území ORP Český Brod agrotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody
v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě
jejich spadu na zemský povrch

Úpravy ve dvoře č.p. 56

Zdroje
financování

2018-2021

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města
2 713 350

2 577 683

135 668

60 500

0

60 500

15 050 188

13 545 169

1 505 018

487 808

0

0

3 025 177

1 058 337

1 966 840

532 400

532 400

53 240

10 500 000

10 280 000

220 000

6 946 934

6 546 334

400 600

1 684 967

0

1 684 967

Příloha k AP 2019-2020
Projektová činnost
Stav
projektu

Název projektu

PodStav

Popis projektu

Zdroje
financování

Cizí zdroje

Realizace

Fyzická realizace

Útulna

Vytvoření místa aktivního odpočinku a
environmentálního vzdělávání na začátku nové
polní cesty P8 za psím cvičištěm směrem na
Štolmíř. Záměrem je vybudování travnaté plochy s
mobiliářem umožňujícím posezení a občerstvení,
dále vytvoření vyvýšené pozorovatelny pro
sledování ptáků žijících v přilehlých rákosinách.
Součástí Útulny by měla být i malá bikrosová trať
sloužící nejmenším cyklistům ke zdokonalení
Rozpočet
ovládání kol a zvyšování pohybové aktivity. Pro
města
zajištění nezbytného stínu je po obvodu
uvažováno s vysazením stromů, rovněž tak
navržená výsadba skupiny bříz má zajistit
zastínění uvnitř plochy a zajištění tzv. pobytové
pohody pro návštěvníky. Mobiliář vznikne péčí
městských lesů, výsadbu přadpokládáme za účasti
veřejnosti (ekoškol), diskutabilní je vytvoření
vyvýšené plošiny. Zda vlastními prostředky, nebo
nákupem.

Realizace

Fyzická realizace

Výměna vodovodu a kanalizace v
ulici Pod Velkým vrchem 2

Výměna vodovodu a kanalizace, oprava chodníku

Vodohospodá
řský fond

Realizace

Fyzická realizace

Výstavba víceúčelového hřiště s
umělým trávníkem - Liblice

Výstavba víceúčelového hřiště s umělým
trávníkem

Cizí
zdroje,Rozpoč Ministerstva
et města
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Vyhlašovatel

MŠMT

Poznámka

Celkové
Předpoklad z
Předpokládaná
předpokládané
rozpočtu
dotace
náklady
města

50 000

0

50 000

4 500 000

0

4 500 000

0

0

0

