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A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

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 2017 jsme realizovali projekt Zdravého města a Místní Agendy 21 (MA21), resp. na-
plňování 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 zdra-
ví 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 prostře-

dím, 
• 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 prin-
cipy udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré 
a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní 
Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve 
spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich 
potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším 
časovém horizontu. 
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2. NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR 
 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je zájmovým sdružením právnic-
kých 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 měs-
to 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 systematic-
ky 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 Nekol-
ného 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 uvede-
né 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.  
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Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města, jako je Finanč-
ní 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 spo-
lupracuje s některými externisty a organizacemi jako je např. Agora CE.  

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

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

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

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

 
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) 

 
 

 
 
 

http://www.cesbrod.cz/group/komise-pro-uzemni-rozvoj
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Zhodnocení nových cílů projektu za rok 2017 
 
A. Seznámení občanů a zastupitelů s participačním rozpočtem. Příprava pravidel a položky 

v rozpočtu města 2018. 
Cíl nebyl naplněn. Koordinátorka MA 21 vstoupila do jednání s Agorou o.p.s. ohledně spolupráce na 
participačním rozpočtu. Rada města však 15. 3. 2017 rozhodla, že se aktivity spojené s participačním 
rozpočtem v 2017 nebudou realizovat. 
B. Propagace nového loga Zdravého města Český Brod.  
Cíl byl naplněn. Logo bylo publikováno na webu Zdravý Brod a příležitostně v Českobrodském zpra-
vodaji a dalších aktivitách spojených s projektem Zdravé město a MA21. 
C. Spolupráce v pracovní skupině.  
Cíl byl naplněn. Skupina pracovala dle plánu.  
 

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. 
 

6.1. Plánování s veřejností  
 

 6.1.1.  Optimalizace dopravy v našem městě  

V rámci kampaně Města s dobrou adresou jsme se 14. 3. 2017 zabývali opti-
malizací dopravy v našem městě s možností rozšíření cyklodopravy. V KD Svět 
jsme připravili s moderátory Ing. Alešem Kašparem a Ing. Janem Pohůnkem 
dva bloky pro 7. - 9. třídy z místních ZŠ a sbírali jsme nápady i podněty od 
dětí. Hostem byl Ing. Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu, který 
přivezl své zkušenosti od nás i ze zahraničí. V podvečer přišla na řadu na půdě 
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MěÚ, pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti, moderovaná beseda s panem Ing. Martínkem. 
Na ni volně navázalo představení Generelu dopravy pro Český Brod s jejím autorem Ing. Jiřím Kašpa-
rem z firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Celou akci doprovázel v KD Svět i na radnici 
soubor dvou dánských výstav „Copenhagen Solutions“ a „The Good City", jež byla prezentována pod 
souhrnným názvem „Města s dobrou adresou". 

6.1.2. Úpravy veřejného prostranství na sídlišti, ul. Palackého I. 

Setkání 5. 6. 2017 proběhlo přímo na místě, přišli převážně obyvatelé této lokality sídliště Na Cihelně 
a ulice Palackého, zástupci vedení města, odboru rozvoje, dopravy i životního prostředí a zeměděl-
ství, aby společně s projektantem Ing. Kuličem diskutovali nad připravenou studií. Její návrh se týkal 
úpravy veřejného prostranství, přístupových silnic a chodníků, revitalizace zeleně, optimalizace par-
kovacích míst.  S podněty občanů se dále pracovalo a projektant zpracoval další návrh studie, která 
byla následně představena veřejnosti.   

6.1.3. Úpravy veřejného prostranství na sídlišti, ul. Palackého II. 
 
11. 9. 2017 v prostorách MěÚ patřilo opět tématu úpravy veřejného prostranství na sídlišti, ul. Palac-
kého. Zpracovatel dvou návrhů studie Ing. Kulič přestavil projektový záměr, po té následovala plodná 
diskuse. Hledalo se optimální řešení pro rozšíření parkovacích míst a zachování zeleně. Po zpracování 
konečné verze projektu, zajištění inženýringu. Předpokládáme realizaci v roce 2018. 
 

6.1.4. Řešení dopravy v oblasti Škvárovna 
 
Nedostatek parkovacích míst trápí již řadu měsíců obyvatele Škvárovny. Reakcí na neutěšenou situaci 
bylo zpracování dvou variant studií dopravy s návrhem dopravních opatření, parkovacích míst i ná-
vrhem úpravy zeleně v dané oblasti. Obě varianty s výkladem zpracovatele pana Ing. Michaela Fotta a 
odborným komentářem architekta města Jiřího Pavlíčka byly 23. 10. 2017 představeny veřejnosti na 
veřejném setkání. V bohaté diskusi padlo mnoho podnětů a dalších otázek. Reflexí bylo dotazníkové 
šetření (10. 11. - 28. 11. 2017). Respondenti dotazníkového šetření poukazovali na špatný povrch 
vozovek, chodníků. Preferují zvýšený dohled policie. Projevili také zájem o parkovací karty pro rezi-
denty. 
 

    

 6.1.5. Fórum města Český Brod 
 
Fórum se konalo 4. Září 2017 v rámci Dne otevřených dveří v nové ZŠ v areálu nemocniční zahrady.  
Vedení města a odborů společně představili svoji činnost, nové investiční plány. Na řadu přišlo i hod-
nocení řešení nejdůležitějších úkolů vzešlých z fóra 2016. Byl dán prostor pro dotazy a spolupráci 
občanů, kteří se aktivně zapojili do sestavení priorit problémových oblastí ve městě. Jako největší 
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problém označili řešení bezpečného přechodu a výjezdu od nádraží na křižovatce ZZN. TOP 10 bylo 
dále ověřeno anketou na webu města, která prvenství uvedeného problému potvrdila.  
 

     
 

 
VÝSLEDKY FÓRA 2017 OVĚŘENÉ ANKETOU 

 
 

6.2. Komunitní plán sociálních služeb 
 
Zastupitelé na svém jednání 1. 2. 2017 schválili Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod 
pro období 2017 – 2019, který obsahuje návrhy opatření pro jednotlivé cílové skupiny: Senioři a oso-
by se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vylou-
čením. (Dokument vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji, 
který byl zhotoven na období 2015 – 2017.) Na tvorbě nového dokumentu se podílelo několik pra-
covních skupin: 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Rodina, děti a mládež a 3. Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. 
Významným podnětem pracovní skupiny č. 1 vzešlo zřízení „SENIOR TAXI“. Za tímto účelem jsme 
zpracovali dotazníkové šetření, jehož cílem bylo upřesnění poptávky. Výstupy šetření jsou podkladem 
pro zpracování poptávky a následného zřízení této služby v průběhu roku 2018.   



9- 

V roce 2017 se podařilo získat finanční prostředky na projekt Komunitní plánování sociálních služeb 
na území ORP, který byl podpořen MPSV. (Realizace 2018 - 2019.) Významným cílem projektu by 
měla být tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 
2020 - 2024 včetně vyhodnocení komunitního plánu na období 2017-2019 a vytvoření akčního plánu 
pro rok 2020.  
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 7. 6. 2017 poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod v rámci 
Programu podpory aktivit v sociální oblasti celkové částce 450.000 Kč v následujícím rozdělení:   
 

• Život 90 Zruč nad Sázavou – tísňová péče pro seniory a OZP    20 000 Kč  
• Oblastní charita Kutná Hora        15 000 Kč 
• Spirála pomoci, o. p. s.           20 000 Kč 
• Tři, o. p. s.          15 000 Kč 
• HEWER, z. s.          20 000 Kč 
• Domácí Hospic Nablízku, z. ú.        20 000 Kč 
• Modré dveře, z.ú, - Sociální podpora osob se zdravotním postižením    40 000 Kč 
• Prostor Plus, o.p.s  – Terénní program v Českém Brodě                  80 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice         90 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi    40 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD     20 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny       40 000 Kč 
• LECCOS, z. s. – Realizace rodinných konferencí      30 000 Kč 

 

     
 

6.3. Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji 

 6.3.1. Města s dobrou adresou  

Od 1. 3 do 14. 3 2017 připravilo město Český Brod ve spolupráci s Asociací cykloměst, Centrem do-
pravního průzkumu a místními ZŠ kampaň Města s dobrou adresou. Nosnými pilíři se stala venkovní 
panelová dánská výstava „Copenhagen Solutions“ jež byla přístupna veřejnosti před čp. 1 na náměstí 
Arnošta z Pardubic po celou dobu kampaně. Ta byla doplněna o výstavu „The Good City“ 
v prostorách KD Svět, kde jsme připravili 14. 3. 2017 s moderátory Ing. Alešem Kašparem a Ing. Ja-
nem Pohůnkem (vedoucím odboru dopravy) dva bloky pódiové diskuse na téma udržitelný rozvoj pro 
7. - 9. Třídy z místních ZŠ. Hostem byl Ing. Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu, který při-
vezl své zkušenosti od nás i ze zahraničí. V podvečer 14. 3. 2017 přišla na řadu, pro zájemce z řad 
široké i odborné veřejnosti, moderovaná beseda s panem Ing. Martínkem. Na ni volně navázalo před-
stavení Generelu dopravy pro Český Brod s jejím autorem Ing. Jiřím Kašparem z firmy HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r. o. 
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 6.3.2. Den Země - Ukliďme Pošembeří! 

Ve dnech 17. 3. až 10. 4. 2017 proběhla na území regionu Pošembeří tradiční osvětová kampaň 
s názvem Ukliďme Pošembeří! Český Brod ležící na tomto území se také zapojil do uvedené kampaně 
v rámci svých aktivit projektu Zdravé město a MA 21. V našem katastru uklízelo 16 skupin z celkových 
72 s 2 589 dobrovolníky. Výsledky úklidu na celém území: směsný odpad 67 500 kg, 700 kg, sklo 3 200 
kg, papír 500 kg, pneumatik 289 kusů. Dále bylo nalezených 18 černých skládek.  

 6.3.3.  580. výročí povýšení Českého Brodu na královské město  
„Oživení, ohlédnutí, oslava“ bylo hlavním mottem oslav, kdy jsme si připomněli 580. výročí povýšení 
Českého Brodu na královské město císařem Zikmundem. Oživili jsme historické památky i netradiční 
místa.  Ohlíželi jsme se a bádali v dávné i novodobé historii. Oslavovali jsme výročí různými akcemi ve 
spolupráci s aktivními spolky a některými firmami. Startovní akcí se stal Reprezentační ples města 
Český Brod v místní sokolovně 18. 3. 2017. Dalším významným dnem oslav byl 13. 5. 2017, kdy se 
naše město proměnilo v tržiště kultury různých žánrů. 120 členný tým složený ze zástupců místních 
spolků, škol, farností, z Podlipanského muzea, z firmy Ameba Production spol. s r.o. a Skybrand s.r.o., 
českobrodského pivovaru a ze zástupců města Český Brod připravil 12 stanovišť pro všechny věkové 
kategorie s pestrým kulturním programem. Naše slavnosti navštívilo okolo 2 000 lidí. V rámci kampa-
ně byla vydána série propagačních předmětů s logem oslav.  
 

    
 

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

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

Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce nestátních neziskových organizací 
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO. Na rekonstrukci a opra-
vy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod mohou získat dotaci z rozpočtu 
Města právnické a fyzické osoby, které vlastní nemovitost v památkové zóně města Český Brod. 
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Mezi pravidelné akce je možné zařadit např. Svatováclavské střelecké slavnosti, Okruh českobrodský, 
Adventní průvod světýlek, Andělské zvonění apod. Dobrým příkladem spolupráce napříč všemi sekto-
ry byla zmíněná kampaň 580. výročí povýšení Českého Brodu na královské město. 
 

6.5. Vzdělávací akce 
 

6.5.1. Den otevřených dveří na ČOV Liblice 
Společnost 1. SčV, a.s. připravila ve spolupráci s městem Český Brod pro širokou veřejnost v rámci 
Světového dne vody v Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod v Liblicích. Akce se konala 21. 3. 
2017. 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.  
 

 6.5.2. Učíme se filmem 
Jakým směrem se bude ubírat naše město? Jak plánovat? Jak a kde stavět? Co je to územní rozvoj? 
Na tyto a další otázky dostali svou odpověď účastníci semináře, který vedl nový městský architekt Jiří 
Pavlíček v českobrodském KD Svět v pátek 13. října 2017. Kromě uvedených témat architekt komen-
toval několik historických staveb a vyzvedl jejich význam. Na řadu přišla i soudobá architektura a do-
prava včetně stávajícího stavu sídliště, nebo neutišitelného stavu parkovacích míst v historickém cen-
tru. Upozornil na možnost vybudování nové odpočinkové zóny v oblasti Liblic a liblických rybníků. 
Přiblížil některé své urbanistické vize, které otevřely cestu k plodné diskusi. Ve svém programu se 
také citlivě dotkl významného strategického položení města ve vztahu k hlavnímu městu, které leží 
pouhých 30 km od Českého Brodu. Konkrétně pojmenoval výhody i nevýhody, jež pro běžného čes-
kobrodského občana z blízkosti Prahy plynou. Jeho poutavé vyprávění doplnili další dva architekti a to 
hosté Adam Gebrian a Petrem Klápšťě z FA ČVUT.  Akce proběhla ve spolupráci s Region Pošembeří 
o.p.s. 
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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 zastupitel-
stvem města v prosinci téhož roku. Od roku 2007 byla realizována řada cílů, které plán stanovil, a pro 
rozvoj města byly získány významné prostředky z EU a dalších zdrojů. Po čtyřech letech byl proto 
Strategický plán aktualizován, a to na úrovni specifických, tedy realizačních cílů. Strategický plán je 
rozdělen do 10 klíčových oblastí: 1. Vzhled města, životní prostředí a zeleň 2. Podnikání, zaměstna-
nost a služby 3. Doprava 4. Bydlení 5. Zdravotnictví a sociální služby 6. Bezpečnost 7. Cestovní ruch 8. 
Vzdělávání 9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 10. Rekreace, sport a aktivity volného času.  

 7.1.2. Územní plán 

V záři 2016 proběhlo veřejnému projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomí-
nek zastupitelstvo města 21. prosince 2016 schválilo. Je zveřejněn na webu města.  
 

 7.1.3. Akční plán na rok 2017 - 2018 

Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. akční plán, který stanovuje konkrétní speci-
fické cíle, akce a projekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadními dokumenty města 
jako je rozpočet města či rozpočtový výhled. V roce 2017 nebyl však tento dokument Zastupitelstvem 
města schválen.  

 

VÝZNAMNÉ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2017  
(názvy odpovídají názvu žádosti projektu)  

 
• Rekonstrukce čp. 1100 na objekt ZŠ 
• Rekonstrukce části objektu bývalé nemocniční prádelny na školní jídelnu pro rekonstruovanou ZŠ 
• Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod (II.) 
• Podzemní kontejnery v centru města Český Brod 
• Stavební úpravy v čp. 56 odbor dopravy 
• Chodník Na Vyhlídce 
• Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Sokolská 2. etapa 
• Venkovní fitness – v parku na Škvárovně 
• Výměna podlahové krytiny v č.p. 1311 
• Aktivní odpočinek v lese 
• Středověké hradby 
• Kostel sv. Gotharda  
• Oprava fasády na budově Sokolovny 
• Oprava domu č.p. 12 
• Oprava kaple sv. Gotharda 
• Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "E", 

ulice Palackého - propojení vodovodů 
• Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod 

Velkým Vrchem 
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PROJEKTY ZAPOČATÉ V ROCE 2017 
 
• Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod  
• Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř 
• Nové funkce IS města Český Brod 
• Efekt pro Český Brod 2017 
• Stavební úpravy radnice čp. 1 - 1. a 2. N. P 
• Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných pro-

tipovodňových opatření na území ORP Český Brod 
• Stavební úpravy komunikačních prostor č. p. 282 
• Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipo-

vodňových opatření na území ORP Český Brod
 
 
VÝZNAMNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 2017 
 
• Generel dopravy v Českém Brodě 
• Regulační plán MPZ Český Brod 
• Územní studie města Český Brod 
• Dopravní studie 
 
Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarového 
produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schválený 
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny pro-
střednictvím internetových stránek města. Na jejich aktualizaci nebo nově vytvořené dokumenty je 
veřejnost upozorňována opět na webu města a v měsíčníku českobrodský zpravodaj. Zde se také 
nejčastěji dočte, jak se naplňují cíle strategie města.  
 

8. PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2017 
 
Projekt Zdravého města a MA21, resp. naplňo-
vání jednotlivých kritérií prostřednictvím kona-
ných osvětových kampaní, osvětových akcí atd., 
je možné průběžně sledovat na webových 
stránkách města Český Brod v sekci 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 Po-
šembeří o.p.s. 
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9. HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2017 
 
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 a strategické plánování byla v rozpočtu Města Český 
Brod pro rok 2017 určena finanční částka ve výši 90 000 Kč.  

 9.1.1. Podpora spolkové činnosti 

V dotačním programu města na podporu zájmových organizací byly rozděleny částky:  
• PROGRAM Č. 1 (zabezpečení pravidelné činnosti NNO)    1 145 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 2 (podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými 

dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města)     307 480 Kč 
• PROGRAMU Č. 3 (investice NNO)       775 000 Kč 

 
Městské akce byly podpořeny z Fondu sportu, kultury a volného času částkou 495 000 Kč 

 9.1.2. Rozpočet zdravého města (Stav ke dni 30. 11. 2017) 
 
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/ 
 

• Rozpočet schválený: 145 475.90 tis. 
• Rozpočet upravený:  174 583.90 tis. 
• Skutečné čerpání: 143 498.37 tis. 
• Čerpání výdajů v oblastech (v tisících Kč) 

  

ODVĚTVÍ   
 

ROZPOČET 
SCHVÁLENÝ   

 

ROZPOČET 
UPRAVENÝ   

 

SKUTEČNÉ 
ČERPÁNÍ   

 

SK K 
RU %   

 

  

Veřejná správa 58 935.90 58 942.90 51 205.49 86.87  

Školství 28 934.00 38 432.00 34 936.50 90.90  

Komunální služby 21 402.00 25 662.00 16 993.74 66.22  

Bezpečnost a veřejný pořádek 9 100.00 11 190.00 7 403.57 66.16  

Sociální služby 8 830.00 9 705.00 10 884.17 112.15  

Kultura 4 694.00 8 971.00 8 205.94 91.47  

Doprava 6 920.00 8 655.00 6 004.70 69.38  

Průmysl a stavebnictví 1 310.00 4 826.00 4 757.52 98.58  

Tělovýchova a zájmová činnost 3 730.00 4 195.00 2 534.19 60.41  

Životní prostředí 1 360.00 3 515.00 371.89 10.58  

Zemědělství 200.00 455.00 165.66 36.41  

Zdravotnictví 60.00 35.00 35.00 100.00  

Bydlení 0.00 0.00 0.00    

Ostatní 0.00 0.00 0.00    

CELKEM 145 475.90 174 583.90 143 498.37 82.19  
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B. ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2018 
 

1. Plánování s veřejností 

Termín: leden 2018 - listopad 2018 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 2.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí 
Kulaté stoly a veřejná projednání: Průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245, parkové úpra-
vy a revitalizace zeleně v Městském parku  
 

2. Aktualizace webu pro MA21 

Termín: leden 2018 - listopad 2018 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: IT technik MěÚ, externista programátor 
 

3. Publicita MA21 

Termín: leden 2018 - prosinec 2018 (průběžně) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.2, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
 

4. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit MA21 

Termín: leden 2018 - listopad 2018 (aktuální termín dle potřeby) 
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 4.1, kategorie C)  
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 
Akce: FENEG, Adventní průvod světýlek 
 

5. Pořádání osvětových kampaní k UR 

Termín: leden 2018 - listopad  2018  
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 mobility, Dny evropského dědictví 
 

6. Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad  nebo veřejnost 

Termín: leden 2018 – listopad 2018  
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 odborem OŽP pro zaměstnance MěÚ, beseda pro veřejnost na téma 
urbanismus ve spolupráci s architektem města 
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7. Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 a schválení finanč-
ních aktivit pro MA21 radou nebo zastupitelstvem  

Termín: leden  - únor 2018  
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, 9.1 a 14.1.kategorie C)  
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: září - listopad 2018 
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 roz-
voje a MA21 

 

9. Vzdělávání koordinátorky MA21, koordinátorky Komunitního plánování 

Termín: v průběhu roku 2018 
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 2018 -19 ke Strategickému plánu Města Český Brod do roku 2022 

Termín: únor 2018, listopad 2018 
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 
 

11. Realizace veřejného průzkumu 

Termín: leden - červen 2018 
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, odborní partneři 
 
NOVÉ CÍLE 2018 
A. Prohloubení spolupráce s Asociací cykloměst 
B. Zřízení SENIOR TAXI 
C. Realizace seminářů Virtuální univerzity třetího věku 
 
 

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

 
V Českém Brodě dne 17. ledna2018 

 
 
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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