Zápis z
FÓRA MĚSTA ČESKÝ BROD
konaného 19. 5. 2014, 17 – 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, místostarosta Mgr. Pavel
Janík, tajemník MěÚ Ing. Aleš Kašpar, vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová, která
prezentovala výstupy odboru, dále vedoucí odborů MěÚ Mgr.MPA Klára Uldrichová, ing. Jan
Pohůnek, Ing. Rostislav Vodička, dále Olga Kadeřábková, Jitka Kocourková a Bc. Dagmar
Ruferová (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, představil změnu v organizaci,
která spočívá v jedné prezentaci odboru, a to prezentace akcí odboru rozvoje. Prezentace
se ujala vedoucí odboru, Mgr. Hana Dočkalová. Pan tajemník dále seznámil účastníky
s pracovní verzí Výroční zprávy města, kde jsou zmíněny ostatní informace z jednotlivých
odborů a života ve městě.
2. Prezentace Mgr. Pavel Janík, místostarosta města
Mgr. Pavel Janík představil účastníkům připravovanou Výroční zprávu města, vyzval
účastníky k pročtení, případně o doplnění údajů k finální verzi a tisku.
3. Prezentace Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
Mgr. Hana Dočkalová seznámila účastníky s činností odboru rozvoje, představila činnosti,
které se vykonávají na odboru (pronájem a prodej pozemků, které jsou ve vlastnictví
města, prodej a bytů a domů ve vlastnictví města, správa budov, investiční a projektová
činnost). Mgr. Hana Dočkalová se dále zaměřila na představení zrealizovaných a
připravovaných investičních akcí. Za zmínku stojí zateplení veřejných budov z programu
SFŽP (ZŠ Žitomířská, ZŠ Žitomířská budova školičky, MŠ Sokolská a Jídelna B.
Smetany), z programu ROP Střední Čechy Rekonstrukce komunikace v Chobotě a
Jatecká, z programu SZIF Odstranění povodňových škod v městských lesích, z fondu
hejtmana Středočeského kraje kolostavy ve městě a komunitní plán města.
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4. Hodnocení řešení nejdůležitějších úkolů vzešlých z Fóra 2013, zhodnocení 12 P
roku 2013 provedl starosta města Bc. Jakub Nekolný. Přestože řešení většiny z nich
není jednorázovou nebo krátkodobou záležitostí, díky stanovení 12 P roku 2013 se
znatelného pokroku dosáhlo (bezpečnost města – zvýšení počtu strážníků MP, 2
psovodi), úspěšné podání žádostí na zateplení školních budov, získání dotace na
rekonstrukci komunikace v Chobotě a Jatecká.

5. Dotazy občanů – dotazy zodpověděl starosta města Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Mgr. Pavel Janík a tajemník Ing. Aleš Kašpar

6. Práce u stolů – stanovení nových „12P“ města v oblastech:


Vzhled města, životní prostředí a zeleň + Bydlení



Podnikání, zaměstnanost, služby + cestovní ruch a památky



Doprava



Zdravotnictví a sociální služby



Bezpečnost + řízení rozvoje, správa města a spolupráce



Vzdělávání



Rekreace, sport, kultura a aktivity volného času


Stůl mladých (stanovení problémů napříč oblastmi)
Každý stůl byl zaměřen na jednu z uvedených oblastí, účastníci nejprve vymezili
problémy k řešení a poté, případně po diskuzi s účastníky z jiných oblastí rozhodli, které
dva problémy v dané oblasti považují za nejaktuálnější. Poté byly tyto problémy
představeny zástupci jednotlivých stolů v plénu a zapsány na společné archy.

7. Hlasování o problémech v plénu - stanovení „12P“, Každý účastník Fóra 2014
obdržel při zápisu na prezenční listinu dva hlasy - samolepící etikety. Těmito hlasy měli
možnost stanovit preference u jednotlivých problémů zapsaných na společné archy.

-2-

8. Vyhlášení výsledků hlasování
Pořadí

Problém

Hlasy

1.

Vodovodní rozvody a kanalizace a další infrastruktura

18 hlasů

2.

Městská policie do ulic ve večerních hodinách, psovodi

9 hlasů

Dobudování sítě cyklostezek, napojení na okolní síť + vybavení

3.

(stojany)
Zajistit odpovídající prostory pro předškolní a školní zařízení včetně

4.

SŠ ve spolupráci s KÚ (školní jídelna, prostory SOŠ)

8 hlasů

7 hlasů

5.-7.

Vybudovat informační systém o turistických cílech (infocentrum)

6 hlasů

5.-7.

Dořešení rekonstrukce a provozovatele kina

6 hlasů

5.-7.

Místo pro mladé

6 hlasů

8.

Udržitelnost a rozvoj soc. služeb a odborného poradenství

5 hlasy

9.

Střecha penzionu Anna

4 hlasy

10.-12.

Prezentace města/památek

1 hlasy

10.-12.

Parkování na chodnících a zeleni

1 hlasy

10.-12.

Podpora městských akcí + sladění termínů

1 hlasy

9. Diskuse
10. Závěr, poděkování a rozloučení

Zapsala: Bc. Dagmar Ruferová
Zkontroloval: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Aleš Kašpar
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