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Fórum je veřejné setkání, během kterého určují občané města "10P" – desatero priorit
rozvoje města. Na akci byli pozváni nejen zástupci veřejné zprávy, neziskového i
podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale hlavně široká veřejnost.
Veřejné fórum se v roce 2021 konalo dne 3.11. v Klubu OKO za účasti 78 diskutujících.
Diskutovalo se u šesti tematicky zaměřených stolů, stůl mladých nebyl tento rok obsazen.
Hlavním společným výstupem byla formulace 10 nejzásadnějších priorit z pohledu veřejnosti.

Priority města Havlíčkův Brod, o kterých se hlasovalo na veřejném Fóru
Pořadí

Počet
hlasů

Problém

1.

Rekonstrukce půdních prostor na Základní škole V Sadech

30

2.

Kompostárna ve městě Havlíčkův Brod

24

3.

Pokračování revitalizace parku Budoucnost

17

4.

Rozšíření pečovatelské služby + osobní asistence

16

5-6.

Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství - Výšina

9

5-6.

Bezpečnost dětí na dětském hřišti u Billy + cyklostezka

9

7.

Vybudování chodníků a veřejného osvětlení – ulice Rozkošská

6

8.

Rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro účely školství

5

9.

Nové webové stránky města Havlíčkův Brod

4

10-11

Vybudování nové expozice města Havlíčkův Brod

2

10-11

Nepořádek na Plovárenské - zajištění dohledu

2

Odlehčovací služba pro lidi s Alzheimerovou chorobou

1

12.

Na veřejném Fóru 2021 byla také možnost hlasovat o finanční podpoře projektu neziskové
organizace, který bude realizován v roce 2022. Vítězný projekt bude podpořen mimo
grantový systém města Havlíčkův Brod.

Strana 2 (celkem 4)

Projekty neziskových organizací, o kterých se hlasovalo
Pořadí
1.
2.

Počet
hlasů

Projekt
Oblastní spolek ČČK Havl. Brod – „Světový den nevidomých“
Oblastní Charita Havlíčkův Brod „Piknik v trávě“

38
25

Všechny priority, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety. Ta nakonec
ověřila, zda je stejně vnímá i široká veřejnost. On-line anketa byla zveřejněna na webu
města www.muhb.cz do 15.12.2021.
Výsledky ankety pro Fórum Zdravého města – viz příloha č. 1.
Následně byly všechny výsledky sečteny a zpracovány. Konečným výstupem jsou ověřené
priority města Havlíčkův Brod, které budou předloženy radě města. Ta následně stanoví
odpovědným osobám úkoly, aby byly problémy řešeny.
Celkem se veřejnou anketou ověřilo 9 priorit z 12 definovaných na veřejném Fóru dne
3.11.2021.

Priority města Havlíčkův Brod ověřené veřejnou anketou
Rekonstrukce půdních prostor na Základní škole V Sadech
Rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro účely školství
Bezpečnost dětí na dětském hřišti u Billy + cyklostezka
Pokračování revitalizace parku Budoucnost
Rozšíření pečovatelské služby + osobní asistence
Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství - Výšina
Vybudování chodníků a veřejného osvětlení – ulice Rozkošská
Kompostárna ve městě Havlíčkův Brod
Nepořádek na Plovárenské - zajištění dohledu

V Havlíčkově Brodě 18. 01. 2022
Zápis zpracovala: Ing. Marie Kudrnová
vedoucí oddělení řízení projektů, koordinátorka PZM a MA 21

mkudrnova@muhb.cz
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