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A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
1. POPIS PROJEKTU
Projekt Český Brod – Zdravé město a místní Agenda 21 je souhrnem činností, jejichž realizace by měla
vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - WHO)
agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.
Metodika projektu propojuje dva celoevropské programy - „Zdravé město WHO“ a „Místní Agendu
21“. Také v roce 2016 jsme realizovali projekt Zdravého města a Místní Agendy 21 (MA 21), resp.
naplňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd.
Tyto aktivity bylo možné průběžně sledovat na webových stránkách města Český Brod
www.cesbrod.cz/zdravy-brod/ a v neposlední řadě v místním tisku Českobrodském zpravodaji, který
je rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města.

Projekt Zdravé město WHO
Smyslem programu iniciovaného Světovou zdravotní organizací (WHO) je systematická podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti:
• zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody,
• zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti,
• zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organismem, psychikou a jeho prostředím,
• zdraví ovlivňují lidé svým chováním (jednotlivec může aktivně podporovat zdraví svoje
i okolí tomu odpovídajícím chováním, postoji a myšlením, celoživotně praktikovaným zdravým
způsobem života, stejně tak, jako si ho dovede poškozovat),
• s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství (nejvíce a nejsnáze si jednotlivec osvojí návyky,
dovednosti a postoje zdraví podporujícího chování, když se jim začne učit co nejdříve, nejpozději
od tří let),
• prevence je levnější než léčba (předcházet nemocem a snižovat rizika onemocnění
je levnější než nemocné lidi léčit),
• vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, podnik,
město apod.
Místní Agenda 21
Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy
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.
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2. NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je zájmovým sdružením právnických osob, jehož posláním je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a
kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní,
regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR se členové zavazují podporovat, propagovat
a rozvíjet dlouhodobé programy Projekt Zdravé město WHO a místní Agendu 21, které vycházejí z
dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN „Agenda 21“.
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace vznik mezinárodního Projektu Zdravé město WHO, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu
zapojilo 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů z více než 30 evropských zemí.
V roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.
V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České
republiky, která dnes zastřešuje 117 členů, s regionálním vlivem na 2 653 měst a obcí,
ve kterých žije 5,897 milionu obyvatel (56 % populace ČR).
NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematicky podporovat udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života.
Dne 17. 6. 2009 Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém řádném 30. zasedání vstup města
Český Brod do asociace Národní sítě zdravých měst.

3. ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Zodpovědný politik ZM a MA21
Zastupitelstvo města, na svém zasedání konaném 14. 9. 2016, schválilo ustanovení Bc. Jakuba Nekolného 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 30. jednání rady města, které se konalo 16. 12. 2015, byli schváleni tito členové výše uvedené komise s působností od 1. 1. 2016. Členy komise jsou: Bc. Jakub Nekolný – předseda, zodpovědný
politik MA21, veřejný sektor, Petra Ištvániková – místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný
sektor, Irena Vomáčková – veřejný sektor, Renáta Neufusová – nestátní nezisková organizace, Petr
Fořt - podnikatel.
Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města, jako je Finanční výbor, Komise životního prostřední 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.
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Nosnými pilíři v úspěšnosti naplnění kritérii MA21 a naplnění cílů strategického plánu města je síťování mezi spolky, podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní
tým vedoucích jednotlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu a odborníky.

4. POSLÁNÍ PROJEKTU ČESKÝ BROD – ZDRAVÉ MĚSTO A MA21
Mnohé z aktivit a programů, které v současné době probíhají a které směřují ke zlepšení životního
prostředí a kvality života, by se daly nazvat místní Agendou 21.
Všechny činnosti by měly být zároveň součástí dlouhodobé, jasně stanovené a společenskými skupinami a veřejností přijaté strategie našeho města.

Posláním projektu je především:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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),
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 hospodářského i nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní a regionální úrovni
(NSZM ČR, ICM, Národní síť rozvoje venkova, Svaz měst a obcí ČR atd.),
medializace, propagace města (média, internetové stránky NSZM ČR a města Český Brod).

Pomocí výše uvedených aktivit město dlouhodobě usiluje o zajišťování podmínek pro kvalitní a spokojený život všech obyvatel.
Rozvojovou vizí města je „Český Brod – královské místo pro život“
(Strategický plán rozvoje Města Český Brod, schválen zastupitelstvem města v r. 2007, aktualizován
v r. 2011)
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5. PŘÍNOS ČLENSTVÍ V NÁRODNÍ SÍTI ZDRAVÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
Národní síť Zdravých měst České republiky pomáhá městu i úřadu postupovat efektivně
a kvalitně. Poskytuje řadu žádaných a oceňovaných služeb a výrazně usnadní spolupráci
a sdílení dobré praxe u nás i v zahraničí.

Asociace nabízí:
•
•
•
•
•
•

zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN – WHO),
informace, služby, přístup k finančním zdrojům (podpůrná vyjádření k projektům),
síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i v zahraničí (Databáze příkladů dobré praxe),
spolupráci s odbornými partnery v ČR i v zahraničí (Výzkumný ústav zemědělských
a potravinářských informací, CENIA atd.),
propagaci aktivit přispívajících k naplňování zásad zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje
(např. kampaně),
vizitku a „známku kvality“ vůči zahraničí a návštěvníkům („Zdravé město“ – prestižní označení pro
město zapojené do mezinárodního Projektu Zdravé město pod patronací OSN - WHO).

6. KOMUNITNÍ KAMPANĚ A DALŠÍ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU ZM A MA21
Nástrojem k aktivizaci občanů jsou osvětové akce a kampaně celostátně podporované NSZM ČR a
založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními partnery.
Gró níže uvedených aktivit v rámci MA21 bylo v roce 2016 realizováno díky projektu Učíme se udržitelnému rozvoji, který byl spoluﬁnancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

6.1. Plánování s veřejností
6.1.1. Využití kostela Sv. Havla ve Štolmíři
Přes 60 lidí se při setkání 9. dubna 2016 v centru M´am´aloca, z.s. aktivně zapojilo do veřejné debaty
a přispělo svými názory ohledně záchrany a vyžití kostela. Jednání vyvolalo město Český Brod. Podklady slouží k dalšímu jednání s majiteli objektu Římskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském
vikariátu. Koncem roku Bc. Jiří Stuchl zaktivoval pracovní skupinu, která vede jednání ohledně daného
tématu. Členem skupiny je i starosta města Bc. Jakub Nekolný a tajemník Ing. Aleš Kašpar.

Ilustrační fotografie veřejného projednání využití kostela Sv. Havla ve Štolmíři.
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6.1.2. Odbahnění a revitalizace návesního rybníka ve Štolmíři
Místní organizace Českého rybářského svazu Český Brod ve spolupráci s městem Český Brod získala
na jaře 2016 dotaci na odbahnění a revitalizaci návesního rybníka ve Štolmíři. Dotace byla poskytnuta
ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání „Zkvalitnění
životního prostředí“. Jako jedna z dalších aktivit agendy MA21 21. května 2016 proběhlo komunitní
projednání za účasti zástupců vedení města Český Brod, místní organizace Českého rybářského svazu
a projektanta, přímo ve Štolmíři. Hlavním tématem bylo komplexní řešení návesního prostoru v návaznosti na tento projekt.

6.1.3. Zpracování variant úpravy zeleně na místním hřbitově
V návaznosti na veřejné setkání v loňském roce ohledně zeleně na místním hřbitově, kdy výstupem
jednání s projektantem, zástupců města a veřejnosti byl příslib zhotovení variant úpravy zeleně, město uspořádalo další setkání dne 12. září 2016. Zahradní architekt Ing. Souček se stal průvodcem po
hřbitově, kdy představoval své záměry ve zpracovaných dvou variantách zeleně. Komentoval stávající
neutišený stav a vysvětloval své postoje a návrhy řešení, následně účastníky pozval do obřadní síně,
kde odprezentoval své návrhy. Ze vzešlých podnětů občanů vznikla definitní verze studie, které byla
zveřejněna na webu města.

6.1.4. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras města český brod
19. září 2016 byl v prostorách radnice představen uvedený dokument laické i odborné veřejnosti.
Jeho tvůrci měli připravenou prezentaci a daly prostor i k otázkám.

6.1.5. Opakované veřejné projednání Územního plánu
Pro širokou veřejnost a naše zastupitele jsme připravili 20. září 2016 další veřejné projednání Územního plánu. Jednání sloužilo jako podklad pro zpracování konečné verze nosného dokumentu, který
byl v prosinci 2016 přeložen zastupitelstvu a následně schválen.

6.1.6. Fórum města Český Brod
Fórum se konalo 23. května 2016 v kazetovém sále českobrodského Penzionu ANNA. Vedení města a
odborů společně představili svoji činnost, nové investiční plány a Výroční zprávu města za rok 2015.
Na řadu přišlo i hodnocení řešení nejdůležitějších úkolů vzešlých z fóra 2015. Byl dán prostor pro
dotazy a spolupráci občanů, kteří se aktivně zapojili do sestavení priorit problémových oblastí ve
městě. Jako největší problém označili rekonstrukce náměstí včetně zeleně. TOP 10 bylo dále ověřeno
anketou na webu města, která prvenství uvedeného problému potvrdila. Novinkou letošního fóra
bylo slosování vstupenek se zajímavými cenami.

Ilustrační fotografie veřejného projednání odbahnění a revitalizace návesního rybníka ve Štolmíři
a úpravy zeleně na místním hřbitově.
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6.2. Komunitní plán sociálních služeb
Odbor sociálních věcí se v roce 2016 zaměřil na tvorbu nového komunitního plánu, který má obsahovat opatření v horizontu období 2017 až 2019. Plán vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji, který byl zhotoven na období 2015 – 2017. Na dokumentu se podílelo několik pracovních skupin: 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Rodina, děti a mládež
a 3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Dalším splněným úkolem odboru sociálních věcí v roce 2016 je vydání Katalogu sociálních služeb v
nákladu 1 000 kusů, který je přehledným a uceleným pomocníkem napříč všemi věkovými skupinami
s různými potřebami.
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, sanace rodin.
Zastupitelstvo města schválilo dne 15. června 2016 poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod v
rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti celkové částce 330.000 Kč v následujícím rozdělení:
• Prostor plus, o. p. s., 80.000 Kč,
• LECCOS, z. s., 210.000 Kč,
• Modré dveře, z. ú., 40.000 Kč.

6.3. Veřejný názorový průzkum
Názorový průzkum jsme realizovali již počtvrté a to za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho smyslem bylo
dát našim občanům možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Zjistit směr, kterým se má Český Brod ubírat.
Dotazníkové šetření navázalo na průzkumy prováděné v minulých letech (2007,2013, 2014). Získané
informace, spolu s identifikací hlavních problémů, byly užitečným podkladem pro plánování dalšího
rozvoje města. Názorový průzkum měl anketní charakter. Každá domácnost tak obdržela dotazník
jako přílohu měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Dotazník byl zveřejněn i na webu města.
Ve srovnání s výsledky předchozích ročníků dotazníkového šetření lze konstatovat, že spokojenost se
životem v našem městě obecně roste. Přestože zde přetrvávají některé oblasti či konkrétní problémy
(např. ve zdravotnictví nebo dopravě), které vnímají obyvatelé negativně, i o těchto je možné říci, že
ve srovnání s ostatními ročníky dochází ke snižování jejich palčivosti. Stále menší množství lidí je vnímá, jako významné problémy. Na druhou stranu trendy, které znamenají snižování spokojenosti
s určitými oblastmi (např. stav a úprava veřejných prostranství), znamenají pokles v tak malé míře, že
se může jednat pouze o chybu statistického měření. V některých oblastech došlo dokonce
k zásadnímu zlepšení, které znamená posun spokojenosti v řádech desítek procent. Asi nejzásadnější
„skokanem roku“ tak je oblast bezpečnosti tradičně vnímaná v Českém Brodě jako problematická.
V celkovém shrnutí se cítí občané Brodu daleko bezpečněji, než v předchozích letech.

6.4. Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji
6.4.1. Den Země - Ukliďme Pošembeří!
Ve dnech 12. března až 10. dubna 2016 proběhla na území regionu Pošembeří osvětová kampaň
s názvem Ukliďme Pošembeří! Český Brod ležící na tomto území se také zapojil do uvedené kampaně
v rámci svých aktivit projektu Učíme se udržitelnému rozvoji, Zdravé město a MA 21 a to
s překvapujícími výsledky. V našem katastru uklízelo 17 skupin se 772 účastníky (z toho 510 účastníků

-8-

do 15 let). Výsledky úklidu: směsný odpad 2 800 kg, plasty 444 kg, sklo 200 kg, papír 50 kg, směsný
nepytlovaný odpad 30 m3, pneumatik 17 kusů.

6.4.2. Město v pohybu

V polovině května 2016 proběhl druhý ročník úspěšné kampaně Město v pohybu uspořádané na
podporu sportu a zdravého životního stylu. Koordinátorem kampaně byla TJ Slavoj. Zapojili se také
místní spolky a školy. Různorodé sportovní aktivity probíhaly po celý týden napříč školami, místními
sportovními organizacemi i věkovými kategoriemi. Nechyběly ani otevřené tréninky ve sportovních
klubech, které měly přilákat nové zájemce. Výsledkem byl více než tisícová účast dětí a dospělých,
bez kterých by Město v pohybu nemělo smysl.

6.4.3. Den Bez tabáku
Do letošní kampaně Světový den bez tabáku se na jedničku zapojila místní Základní škola a Praktická
škola. Dne 6. června 2016 pedagogové přichystali zážitkový den plný seznámení se s problematikou
nebezpečí kouření tabáku a drog v různých podobách. Další aktivitou byla výtvarná dílna, kdy žáci
měli vytvořit plakát. Kromě odborných besed se děti formou hry mohly dozvědět spoustu nových
informací nebo si rozšířit obzor s dalšími poznatky. Odpoledne na zahradě školy proběhly soutěže a
výstava plakátů, které děti vyrobily. Nápaditá díla byla zveřejněna na plotě, kde si je kolemjdoucí
s pozorností prohlíželi. Díky nápaditosti aktivit pedagogů a spontánního zapojení žáků do kampaně
Světový den bez tabáku se podařilo nenásilnou formou oslovit přes 50 žáků a desítky lidí z široké
veřejnosti.

6.4.4. Národní dny bez úrazu

V plánu bylo několik aktivit, které se podařilo s úspěchem realizovat. Šlo především o osvětové přednášky na, jež organizátoři rozšířili o praktická cvičení první pomoci s heslem „Co si děti vyzkouší na
vlastní kůži - to si zapamatují!“ Zejména na místních základních školách věnovali tomuto tématu
téměř celý den. Místní ZŠ Tyršova se ke kampani připojila dne 15. června 2016 a ZŠ Žitomířská dne
17. června 2016.

6.4.5. Evropský týden udržitelného rozvoje
Při realizaci této kampaně jsme mysleli i na starší generace a připravili jsme dne 23. června 2016 zážitkový seminář na téma počítačová gramotnost. Uskutečnil se v naší plně vybavené učebně, kde
jsme zájemce učili základům využití počítače ke každodenním činnostem. Například: jak si založit
email, profil na Facebooku, jak uložit fotografie z fotoaparátu do počítače…
Navázali jsme na naše partnerství s LECCOS, z.s. a MAS Region Pošembeří. Se seminářem s promítáním filmů s důrazem na místní ekonomiku města v souladu s ochranou životního prostředí, po které
následovala aktivní diskuse účastníků jsme se připojili dne 24. června 2016 k akci Den dětí na místní
zahradě gymnázia.

Ilustrační fotografie kampaně Den bez tabáku.
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6.4.6. Týden mobility
Sem spadá realizace akce Dětský den bez aut, která se konala 13. září 2016 centru města.
V doprovodu pedagogů z místních i okolních ZŠ, MŠ nebo rodičů přišlo přes 400 dětí. Kromě dovednostních disciplín si děti vyzkoušely i své znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu a mohly
navštívit i cyklostánek s praktickými ukázkami jak vyměnit duši apod. Na akci jsme pořádali ve spolupráci s BESIPem, Státní i městskou policií, Informačním centrem mládeže Český Brod a CSC Klub, z.s. a
firmou AutoMotoVelo.
16. září 2016 proběhl v rámci kampaně Evropský týden mobility také zážitkový kurz NORDIC WALKING. Lektor pan Šmíd zapůjčil účastníkům speciální hole a po chvilce teorie přešel k praktickému
nácviku chůze.

6.4.7. Dny zdraví
Na uvedené kampani jsme spolupracovali s Českým červeným křížem a dali jsme veřejnosti možnost
si udělat 11. října 2016 preventivní lékařské testy v prostorách českobrodské radnice, nám, Husovo č.
p. 70. Zdarma jsme nabízeli měření krevního tlaku, měření cukru v krvi, měření indexu tělesné hmotnosti - MBI a měření krevního obrazu (pro registrované zájemce).
Dalšími aktivitami byly besedy realizované dne 14. října 2016 se studenty SOŠ Liblice a Gymnázia
Český Brod na téma dárcovství krve a prvodárcovství.

Ilustrační fotografie kampaně Týden mobility a Dny zdraví.

6.5. 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 dění. Umožňují, rozvíjejí a zabezpečují kvalitní a kultivované využití volného času a v případě pravidelných 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 Českého Brodu, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace
města. Zastupitelstvo města schválilo Fond podpory sportu, kultury volného času, ze kterého se zmíněné Programy financují.
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Mezi pravidelné akce je možné zařadit např. Dětský branný den, Svatováclavské střelecké slavnosti,
Okruh českobrodský, Andělské zvonění apod.
Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce nestátních neziskových organizací
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO. Na rekonstrukci a opravy 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.
Jako příklady akcí a spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů v rámci MA21 jsme uvedli akce
Dětský den bez aut, Město v pohybu apod.

Ilustrační fotografie akce Dětský den bez aut

6.6. Vzdělávací akce
6.6.1. Den otevřených dveří na ČOV Liblice
Společnost 1. SčV, a.s. pro Vás připravila ve spolupráci s městem Český Brod v rámci Světového dne
vody v Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod v Liblicích. Akce se konala 22. března 2016.
Díky spolupráci s místními školami, které se akce zúčastnily v hojném počtu, se děti seznámily
s technologií ČOV a hlavně s významem šetrného hospodaření s vodou.

6.6.2. Seminář udržitelný rozvoj zeleně v obcích a ve městech
Město Český Brod ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu si Vás uspořádalo
14. dubna 2016 v prostorách radnice odborný seminář pro své zaměstnance, odbornou i laickou veřejnost. Seminář byl věnován tématům: Cílem semináře bylo Stromy a ostatní zeleň, Jak efektivní
plánovat a spravovat veřejnou zeleň, Ochrana zeleně při rozvoji obcí a měst, Propojení sídel s krajinou. Nechyběly ani inspirativní příklady a diskuse.
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6.6.3. Kurz První pomoc u dětí
Ve spolupráci s Českobroďák, z.s. jsme v místní sokolovně uspořádali seminář první pomoci se zaměřením na děti a běžné situace v rodinách.

6.6.4. Noc v lese
Jednalo se o dva pobyty (10. 6. - 11. 6. a 17. 6. - 18. 6. 2016) dětí ze ZŠ s přespáním z pátka na sobotu
ve Vrátkově, v hájence města. Ve spolupráci se skautským oddílem Ing. Ládi Nováka 214.07 jsme
připravili vědomostní soutěže, lanové aktivity, povídání o skautingu, o přírodě.

6.6.5. Ozvěny festivalu - na obranu jídla
Navázali jsme na úspěšný festival dokumentárních filmů Učíme se filmem (09/2015) a ve spolupráci
s MAS Region Pošembeří jsme v KD Svět zrealizovali tři vzdělávací bloky pro žáky z místních ZŠ a SŠ a
to ve dnech 5. -7. října 2017. Prostřednictvím zajímavého dokumentárního filmu a pódiové diskuse
jsme se snažili oživit téma zdravého životního stylu, návyků příjmů potravy, hospodaření
s potravinami aj.

6.6.6. Ozvěny festivalu - na obranu jídla

Je název semináře, který jsme připravili 21. října 2016 ve čtvrtém ročníku místního osmiletého gymnázia za účasti téměř 20 studentů. Přednášející lektorka a odbornice Ing. Barbora Vondrová, Ph.D. se
soustředila především na vysvětlení pojmů jako je udržitelný rozvoj, principy a cíle udržitelného rozvoje, územní plánování, komunitní plánování nebo strategie. Na praktické otázky týkající se například
vlastnických vtahů a územního plánu ve vztahu k regionu hovořil starosta města Český Brod Bc. Jakub
Nekolný. Došlo i na krátkou diskusi. Realizovaný seminář potvrdil přínosné partnerství mezi oběma
subjekty na poli vzdělávacích aktivit.

6.6.7. Senior a bezpečná komunikace
4. listopadu 2016 město Český Brod ve spolupráci se Středočeským krajem uspořádalo v Domově
Anna seminář pro seniory zaměřený na téma, jak správně používat mobilní telefony a internet. Seminář byl veden velmi poutavě s názornými příklady, jak zabránit tomu, aby se člověk nestal obětí virtuálního světa na internetu.

Ilustrační fotografie semináře Senior a bezpečná komunikace a akce Ozvěny festivalu - na obranu jídla
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7. Strategické plánování
7.1.1. Strategický plán
První Strategický plán rozvoje města byl vypracován v roce 2007 s vizí na 15 let a schválen zastupitelstvem 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, zaměstnanost 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 času.

7.1.2. Územní plán
V záři 2016 proběhlo veřejnému projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomínek zastupitelstvo města 21. prosince 2016 schválilo.

7.1.3. Akční plán na rok 2016 - 2017
Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. akční plán, který stanovuje konkrétní specifické cíle, akce a projekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadními dokumenty města
jako je rozpočet města či rozpočtový výhled.
Společná kritéria pro volbu priorit:
• Naplňování Strategického plánu,
• Naléhavost řešení,
• Možnost získání finančních zdrojů,
• Potřebnost,
• Význam,
• Reálnost.
V ROCE 2016 ZREALIZOVALO TYTO VÝZNAMNÉ PROJEKTY
(názvy odpovídají názvu žádosti projektu)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení,
Celková oprava sociálního zařízení v MŠ
Sokolská, Český Brod,
Celková oprava oplocení MŠ Liblice v Českém Brodě,
Po městě na kole,

Chodník v ul. Tuchorazská,
Přípojka nízkého napětí pro budovu čp.
1311, Český Brod,
Efekt pro Český Brod 2016,
Nová technika pro městské lesy,
Učíme se udržitelnému rozvoji,
Středověké hradby,
Informační cedule na památky v MPZ,
Vodovod Na Kutilce.

PROJEKTY ZAPOČATÉ V ROCE 2016
•
•

Rekonstrukce čp. 1100 na objekt základní
školy,
Rekonstrukce části objektu bývalé nemocniční prádelny na školní jídelnu pro rekonstruovanou základní školu,

•
•
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Sdílené radosti a strasti škol ze správního
obvodu ORP Český Brod (II.),
Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na
Vyhlídce.

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 Akční plán jsou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek FC a ČBZ a kde je veřejnost průběžně informována o naplňování těchto dokumentů.

Ilustrační fotografie projektů Po městě na kole a Středověké hradby.

8. Propagace a medializace aktivit MA21 za rok 2016
Projekt Zdravého města a MA21, resp. naplňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných
osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně sledovat na webových stránkách města Český Brod. Za tímto účelem byl zřízen nový „podweb“ Zdravý brod www.cesbrod.cz/zdravy-brod/.
Pro propagaci je využíván i facebookový 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.
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9. Hospodaření Zdravého města a MA21 v roce 2016
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 a strategické plánování byla v rozpočtu Města
Český Brod pro rok 2016 určena finanční částka ve výši 50 tis Kč.
9.1.1. Podpora spolkové činnosti
V dotačním programu města na podporu zájmových organizací bylo v PROGRAMU Č. 1 (zabezpečení
pravidelné činnosti NNO) a PROGRAMU Č. 2 (podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i
s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města) poskytnuto celkem 3 100 tisíc Kč.

9.1.2. Rozpočet zdravého města
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/
Rozpočet schválený: 120 215.00 tis.
Rozpočet upravený: 176 495.50 tis.
Skutečné čerpání: 162 027.87 tis.
Čerpání výdajů v oblastech (v tisících Kč)
ODVĚTVÍ

ROZPOČET
SCHVÁLENÝ

ROZPOČET
UPRAVENÝ

SKUTEČNÉ
ČERPÁNÍ

SK K
RU %

Školství

20 975.00

60 386.00

54 229.90

89.81

Veřejná správa

52 220.00

55 668.75

52 828.21

94.90

Komunální služby

18 550.00

22 550.00

18 926.98

83.93

Sociální služby

3 715.00

9 730.00

9 641.99

99.10

Doprava

7 820.00

8 171.00

6 527.47

79.89

Bezpečnost a veřejný pořádek

6 780.00

7 013.00

7 303.37

104.14

Kultura

4 380.00

6 019.75

5 954.48

98.92

Tělovýchova a zájmová činnost

3 670.00

4 170.00

4 097.00

98.25

Průmysl a stavebnictví

1 400.00

1 469.00

1 325.98

90.26

570.00

1 058.00

924.72

87.40

Zemědělství

80.00

205.00

212.77

103.79

Zdravotnictví

55.00

55.00

55.00

100.00

Bydlení

0.00

0.00

0.00

Ostatní

0.00

0.00

0.00

120 215.00

176 495.50

162 027.87

Životní prostředí

CELKEM
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91.80

B. ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2017
1. Plánování s veřejností
Termín: leden 2017 - listopad 2017
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
Veřejná projednání: Generel dopravy, Participační rozpočet
2. Aktualizace webu pro MA21
Termín: leden 2017 - listopad 2017
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 MA21
Termín: leden 2017 - prosinec 2017
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: leden 2017 - listopad 2017
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: Městské slavnosti, Den dětí, Seminář pro seniory - počítačová gramotnost
5. Pořádání osvětových kampaní k UR
Termín: leden 2017 - listopad 2017
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1 a 7.2, 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, Evropský týden udržitelného rozvoje, Evropský týden
mobility
6. Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost
Termín: leden 2017 – listopad 2017
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.2, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí
Akce: seminář ve spolupráci s ODŽP, téma bude aktuálně přesněno
7. Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 a schválení fin.
aktivit pro MA21 radou nebo zastupitelstvem
Termín: únor - březen 2017
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, 9.1 a 14.1.kategorie C)
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Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí
8. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra města
Termín: srpen - říjen 2017
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 10.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21
9. Vzdělávání koordinátorky MA21, koordinátorky Komunitního plánování
Termín: v průběhu roku 2017
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst (kritérium 11.1, kategorie C)
Zodpovědnost: odpovědní vedoucí účastníků školy NSZM
Spolupráce: koordinátorka ZM a MA21, koordinátorka KP
10. Aktualizovat Akční plán 2017-18 ke Strategickému plánu Města Český Brod do roku 2022
Termín: únor 2017, listopad 2017
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 13.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odborní partneři

NOVÉ CÍLE 2017
•
•
•

Seznámení občanů a zastupitelů s participačním rozpočtem. Příprava pravidel, návrh položky
v rozpočtu města 2018.
Propagace nového loga Zdravého města Český Brod.
Zapojení do pracovní skupiny na záchranu kostela sv. Havla ve Štolmíři.

Vypracovala: Petra Ištvániková, koordinátorka MA21
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21

V Českém Brodě dne 22. února 2017

SEZNAM ZKRATEK:
ČR – Česká republika
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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