Zápis z
FÓRA MĚSTA ČESKÝ BROD

konaného 27. 5. 2015, 17:00 – 20:00 h, Domov pro seniory ANNA Český Brod
Fórum se konalo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst, moderoval Ing. Aleš Kašpar
Za město se setkání zúčastnili: starosta města Bc. Jakub Nekolný, místostarostové Mgr. Pavel
Janík a Mgr. Tomáš Klinecký, tajemník MěÚ Ing. Aleš Kašpar, vedoucí odboru rozvoje Mgr.
Hana Dočkalová, dále vedoucí odborů MěÚ Mgr. MPA Klára Uldrichová, Ing. Jan Pohůnek,
Ing. Rostislav Vodička, Ing. Radana Marešová, Jaroslava Sahulová, dále Zdena Bočková, Jitka
Kocourková a Petra Ištvániková (koordinace a příprava akce), zastupitelé, radní a další.
Seznam účastníků fóra je evidován na prezenčních listinách.
Program:
1.

Úvodní slovo – tajemník města Ing. Aleš Kašpar tajemník města Český Brod

Ing. Aleš Kašpar seznámil účastníky s programem setkání, který měl dva bloky a s pracovní
verzí Výroční zprávy města 2014. Vyzval účastníky k pročtení, případně o doplnění údajů
k finální verzi a tisku. Dokument obsahuje důležité informace z jednotlivých odborů a ze
života ve městě. Po té starosta Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky a vyzval je
k aktivní diskuzi, která byla plánována na konec setkání.
2. BLOK A:
2.1. Vystoupení a prezentace:
 Nový územní plán města Český Brod: Ing. Radana Marešová - vedoucí stavebního oboru a
územního plánování
 Doprava v klidu i neklidu a živnosti k tomu: Ing. Jan Pohůnek - vedoucí odboru dopravy a
živnostenského úřadu
 Občanské i jiné záležitosti: Mgr. Klára Uldrichová, MBA - vedoucí odboru vnitřních věcí
 Centrem pozornosti práva dětí: Bc. Martina Fejfarová, DIS. – vedoucí odboru sociálních
věcí
 Nové systémy na financích: Jaroslava Sahulová – vedoucí finančního odboru
 350 nových stromů: Ing. Rostislav Vodička – vedoucí životního prostředí a zemědělství
 Vždy ve střehu: Ing. Aleš Kašpar – vedoucí odboru tajemníka
 Krizové řízení: Ing. Aleš Kašpar – vedoucí odboru tajemníka
 Nejen kolem nádraží se Brod rozvíjí - Realizované a plánované projekty města 2014-2015:
Mgr. Hana Dočkalová – vedoucí odboru rozvoje
 Řešení problémů vzešlých z Fóra 2014: Bc. Jakub Nekolný – starosta
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3. BLOK B:
3.1. Práce u stolů:
 Vzhledem k poměrně malé účasti veřejnosti starosta Bc. Jakub Nekolný navrhl změnu
metodiky stanovení problémových oblastí/priorit města. Spočívala v určení priorit
formou veřejného slyšení v plénu (zápis bodů na flipchart) a následném určení pořadí
priorit formou přidělení bodů účastníky na místě. Návrh pokračoval dalším krokem a to
v nejbližších dnech zveřejnit tyto výsledky na webu a Facebooku města a umožnit široké
veřejnosti body doplnit o nové podněty. Po té sestavit a zveřejnit anketu na webu a
Facebooku města s požadavkem určení pořadí vzešlých 10 – 12 problémových oblastí,
které budou podnětem akčního plánu města.


Se změnou metodiky všichni účastníci souhlasili.



Následně se nevyužilo plánované práce u stolů v tematických skupinách (vzhled města,
životní prostředí a zeleň + bydlení, podnikání, zaměstnanost, služby + cestovní ruch a
památky..). Témata se hledala veřejným slyšením jednotlivých účastníků. Ta se zapisovala
na flipchart a celkem vzešlo 25 témat.



Po té starosta vyzval přítomné, aby přiřadili možné 3 body (pomocí barevných
samolepek, které každý obdržel) k nejvyšším problémovým oblastem dle jejich zvážení a
zvolili tak jednotlivá pořadí problémů k řešení:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Problémy k řešení
Rekonstrukce náměstí včetně zeleně
Zajištění pitné vody pro Město Český Brod
Střecha domova Anna
Vyrovnané hospodaření města
Parkování na sídlišti
Parkování pro návštěvníky města včetně autobusů
Příprava rekonstrukce Žižkovy ulice
Bezdomovci
Ubytovna pro osoby v krizi
Péče o zeleň
Starost o stav okrajové části města
Jízda po chodníku
Péče hospicových služeb
Služby denního stacionáře
Kapacity základních škol
Ve spolupráci s Krajem zajistit funkčnost a kapacitu středních škol
Institucializace poradenského centra
Podpora asistentů škol
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Počet hlasů Pořadí
1
14
3 9-11
2
10
-1
7 4-5
-2
-0
-2
-0
4 7-8
-1
-0
6
6
3
8
3 9-11
-0
-0
-2

19
20
21
22
23
24
25

Osvěta ve školách o řízení města
Revidovat GENEREL Kutilka
Multifunkční hřiště u základní školy
Realizace koncepce městské policie
Cyklostezky Český Brod - Dolánky
Stojany na kola
Sportovní a rekreační centrum pro volný čas (bowling, squash, bazén, ..)

0
0
4
0
7
1
3

--7-8
-4-5
-9-11

3.2. Diskuze
 Dotazy zodpověděl starosta města Bc. Jakub Nekolný, místostarosta Mgr. Pavel Janík
a tajemník Ing. Aleš Kašpar a Ing. Radana Marešová.

3.3. Závěr, poděkování a rozloučení

Zapsala: Petra Ištvániková
Zkontroloval: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Aleš Kašpar
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