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1. TRANSPARENTNÍ A ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ MĚSTA
Zajistíme kvalitní, přehledné, ucelené a snadno dostupné informace
Vytvoříme podmínky pro vznik skutečně přehledného informačního systému. Stejná
pravidla se musí vztahovat na městem zřizované organizace, příspěvkové a obchodní
organizace.

J

Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur.

K

Přehled nemovitého majetku města zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a
využití. Budeme ho prezentovat i v grafické podobě.

J

V r. 2020 byl proveden celkový redesign webu města. Město v r. 2021 získalo cenu za nejlepší
městský web ve Středočeském kraji. Vedení města aktivně komunikuje také na Facebooku.
Společnosti, kde má město majetkovou účast (VHS, Dokas a Středisko zdraví) aktualizovaly v
posledních letech své weby tak, aby byly přehlednější a obsahovaly všechny podstatné
informace.
Rozklikávací rozpočet města (nikoliv však na úroveň faktur) je dostupný na webu finanční
správy http://monitor.statnipokladna.cz. Rozpočet města je v elektronické podobě ke stažení
dostupný na webových stránkách města v detailní struktuře podle příslušných Organizačních
složek, a to včetně příspěvkových organizací města.
Město pravidelně publikuje přehled nemovitého majetku, jeho stav a příjmy z nájmů. Tato
zpráva je předkládána zastupitelstvu k veřejnému projednání, naposledy 8.9.2022.

2. SPOLUÚČAST OBČANŮ
Zapojíme občany do rozhodování
Zavedeme agendu občanských podnětů. Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi.
Veřejné vedení agendy umožní i ostatním občanům vidět všechny podněty včetně jejich
řešení. Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva.
Zveřejníme zápisy z těchto jednání.

J

Aktuální záměry a změny plánů či investičních celků budeme projednávat s občany a
příslušnými odborníky či institucemi (investice, strategie, územní plán, územní studie,
koncepce dopravy, rekonstrukce objektů města apod.).

J
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Na webu města běží aplikace pro zadávání podnětů občanů http://hlaseni.mestodobris.cz,
včetně zobrazení stavu vyřízení. Podněty občané zasílají také emailem, přes Facebook města
či WhatsApp na členy vedení města. Podněty k zeleni a k odpadům se zabývala také Komise
pro životní prostředí a Finanční výbor. Zápisy z jednání komisí a výborů jsou zveřejňovány na
webu města.
Ke všem hlavním tématům rozvoje města proběhla informační kampaň, k těm významným
proběhly diskuse a kulaté stoly s občany: Strategický plán rozvoje města v letech 2021-2027,
odpady, rekonstrukce Komenského nám., přijetí EURa, severní břeh Papeže, územní plán a
lokalita Brodce, západní okruh pro tranzitní dopravu, možnosti dotací z programu Nová
zelená úsporám aj.

Zavedeme participativní složku rozpočtu města, která by motivovala občany k zapojení do
rozvoje města. Ti pak budou, spolurozhodovat o finančních prioritách části rozpočtu
města.

J

Město v r. 2019 spustilo participativní rozpočet Tvoříme Dobříš, https://tvorime.dobris.cz. V
r. 2019 se realizoval vítezný projet Venkovní posilovna v Lipkách, v r. 2020 zvítězila Lávka přes
Trnovský potok, které se bude stavět letos. V r. 2021 se realizovaly 2 vítězné projekty: schody
do rybníku Papež a přírodní prvky na dětském hřišti na Větrníku. Letos zvítězil projekt
pumptrackové dráhy, pro který se nyní dokončuje projektová dokumentace a projekt
malovaných her na chodník, který bude dokončen v září 2022.

Opravy silnic, chodníků a veřejného osvětlení jsou samozřejmou péčí o město.

J

Chceme odlehčit městu od těžké dopravy. V první fázi budeme ve spolupráci s dalšími
obcemi a s Středočeským krajem usilovat o omezení průjezdu kamionů, zejména na trase
dálnice D5 – Dobříš.

K

Zaměříme se na budování funkční a bezpečné sítě prostupnosti města, jak pro chodce, tak
pro cyklisty.

K

dokončeno: Pražská v centru, Březová, Jiráskova, U Slávie, Bezručova, Přemyslova,
Horymírova, U Slovanky, Part. Svobody a Jeřábová. Probíhá: Okružní. Nový chodník dostala
ulice Žižkova, cesta kolem zámku či krátké spojky pro pěší za Sokolovnou. Opraveny byly 2
křižovatky v Brodcích či cesty v chatové osadě Vlaška a Chotobuš.. Vybudovány byly nové
přechody v ul. Březová a před ZŠ Trnka v Příbramské ul.
V r. 2019 a 2020 proběhlo měření nákladní dopravy v Dobříši a analýza doporučení od
dopravní fakulty ČVUT. Následně proběhla jednání se zástupci Krajské správy a údžby silnic,
radním pro dopravu Středočeského kraje i Policií ČR. Osloveny byly i okolní obce. K dohodě
všech zúčastněných na podmínkách omezení tranzitní kamionové dopravy zatím nedošlo. Pro
další jednání připravujeme návrhy opatření, která se povedlo prosadit v jiných městech.
Provedeny opravy řady chodníků. Zpovozněno online hlášení problematických míst pro
cyklisty. Spuštěn web pro podporu cykloturistiky www.kolemdobris.cz. V r. 2021 proběhla
velká anketa mezi žáky základních škol o způsobu cest do školy. Byla objednána studie
doporučení pro rozvoj cyklistiky ve městě zaměřená na dojezd žáků do škol a studie nové
cyklostezky Dobříš-Sv.Pole. Studie bude dokončena v říjnu 2022. Po domluvě s řediteli škol a
gymnázia byl určen pozemek pro vybudování krytého stání pro kola. Nyní běží projektová
příprava.

3. DOPRAVA
Investice do silniční infrastruktury budou pokračovat

4. ÚZEMNÍ ROZVOJ
Zachováme kontinuitu a budeme pokračovat v rozpracovaných strategických projektech města
Koncepční plánování a realizace investičních akcí musí vycházet především z jejich
potřebnosti, ekonomické výhodnosti a budoucí udržitelnosti. Nakládání s veřejnými
financemi musí být efektivní.

J
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V rámci omezených finančních prostředků důsledně zvažujeme veškeré investice. Dokončili
jsme projekty chlazení zimního stadionu a zateplení sport.haly. V r. 2019 a 2020 proběhla
analýza hospodaření společností Dokas a VHS, na základě kterých byla nastavena nová
pravidla finančního reportingu a kontrol ze strany dozorčích rad. Využíváme veřejné soutěže
pro výběr dodavatelů. Od r. 2020 jsou všechny veřejné zakázky transparentně zveřejňovány v
systému E-ZAK na webu https://zakazky.mestodobris.cz

Dokončíme opravy Mírového náměstí. Budeme připravovat rekonstrukci náměstí; do
diskuze o konečné podobě náměstí zapojíme občany.

J

Budeme pokračovat v rozpracovaném projektu moderní knihovny se spolkovou činností a
multifunkčním kinosálem, včetně provedení revize investičních nákladů.
Podpoříme koncepční rozvoj městských sportovišť.

L
J

Klademe důraz na rozvoj vhodných dotačních příležitostí.

J

Celková rekonstrukce Pražské ulice v centru vč. přilehlých chodníků byla dokoncčna v r. 2022.
V r. 2020 oslovilo město 2 architektonická studia pro představení konceptu řešení Mírového
náměstí a autobusové dopravy. K samotným studiím proběhlo veřejné představení a diskuze
s občany.
Projekt zastaven z důvodu přílišné finanční náročnosti a nezískání dostatečného množství
finančních prostředků z dotačních titulů
Po rekonstrukci střechy, zateplení a povrchu byla znovu otevřena sportovní hala vč. nové
horolezecké stěny a sauny. V r. 2020 byl znovuotevřen zimní stadion. Ve spolupráci s HC
Dobříš proběhly opravy střechy, šaten, sociálních zařízení a bufetu Zimního stadionu. V r.
2020 proběhla celková rekonstrukce atletického areálu mezi školami. Byly opraveny kurty na
nohejbal a beach volejbal. V r. 2021 byla provedena celková rekonstrukce venkovních hřišť na
volejbal a basketbal u školního areálu. Obě hřiště získala certifikovaný umělý povrch. V r.
2022 se město podílelo na opravě volejbalových kurtů. V r. 2020 byl spuštěn elektronickcý
rezervační systém pro městská sportoviště, https://sportovistemestadobris.isportsystem.cz
Průběžně monitorujeme dotační tituly (národní i EU), získali jsme dotační kofinancování na
projekty a akce: rekonstrukce ul. Pražská, rekonstrukce ubytovny Větrník, oprava kaple Sv.
Jáchyma, výstavba Denního stacionáře, Festival hudby Zámek Dobříš, přechod před ZŠ Trnka,
výsadba stromů Za Židovským hřbitovem, pořízení 416 domácích kompostérů

Dobříši zachováme charakter menšího přívětivého města
Zajistíme, aby v rámci změny č. 3 územního plánu Dobříš byly řešeny případné problémy,
hlavní střety v území a závady územního plánu v souladu s "Územně analytickými
podklady ORP1 Dobříš", zpracovanými v roce 2016.
Budeme usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se o
změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na ploše vlastnických podílů města.

J
J

5. VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT
Péče o veřejný prostor města

3

Zastupitelstvo schválilo zadání změny č. 3 územního plánu v r. 2020, proběhl již sběr
připomínek od občanů i dotčených orgánů a jejich vyhodnocení včetně veřejného projednání
výsledného návrhu.
Změna č. 3 územního plánu počítá se změnou velké části stavebních pozemků v majetku
města v lokalitě Brodce na nezastavitelné podle výsledku schválené Územní studie Brodce. V
rámci studie byla nastavena přísnější pravidla pro budoucí výstavbu rodinných domů v
Brodcích i vyhrazena velká plocha veřejně přístupné zeleně vč. prostoru pro budoucí
komunitní zahradu pro občany města.

Postaráme se o úpravu a rozvoj městských hřišť, sportovišť, senior parků a míst pro
aktivní odpočinek tak, aby bylo zajištěno jejich co největší využití a odrážely demografické
potřeby konkrétních oblastí.

J

Otevřen zimní stadion s opraveným zázemím. Dokončena rekonstrukce sportovní haly vč.
instalace horolezecké stěny a nové sauny. Dokončena rekonstrukce atletického areálu mezi
školami. Hřiště na volejbala basketbal mezi školami získaly certifikovaný umělý povrh. Byla
provedena celková rekonstrukce venkovních hřišť na volejbal, nohejbal a beach-volejbal. Od
r. 2020 byl sjednocen rezervační systém pro sportoviště. Podporujeme rozvoj sportu i formou
dotací z rozpočtu města, poskytováním protoru v Dobříšských listech či koordinací přípravy
letáku s přehledem všech sportovních oddílů ve městě. Pokračovali jsme v tradici hasičské
soutěže o pohár starosty. Nově se v r. 2022 konal hokejový turnaj o pohár starosty. V blízkosti
domova seniorů jsme zpřístupnili Jedlový hájek, vč. výstavby chodníků.
Lavičky přibyly v Jedlovém hájku, na chodnících kolem Pražské, kolem Papeže, v
Rukavičkářské, Za Židovským hřbitovem. Další nové lavičky přijdou na Komenského náměstí,
kde rekonstrukce ještě probíhá. Zlikvidovali jsme nevzhledný a nebezpečný brownfield
budovy bývalého kina a místo něho udělali park s hřištěm na petanque. I zde byly instalovány
nové lavičky.

Zajistíme další lavičky pro místa odpočinku a společného setkávání obyvatel v klidových
zónách města. Veřejný prostor má sloužit všem. Má vybízet k setkávání, ke komunikaci a
společným zážitkům.

J

Budeme spolupracovat na údržbě okolí Papeže.

J

V r. 2020 byla vypracována a schválena studie budoucí podoby Severního břehu Papeže vč.
veřejné diskuze. Po dohodě s vlastníkem bylo instalováno nové molo, opraveny schody pro
vstup do vody a instalován návštěvní řád. Na "plovárně" pravidelně probíhá úklid, sekání
trávy i kontroly strážníky Městské policie. Na letní sezónu jsou v místě u Papežanky
instalována 2 mobilní WC.

J

nová pravidla schválena v 9/2020. Rozdělovaná částka se postupně zvyšuje, v r. 2022 to bylo
celkem 3,7 mil Kč

Město Dobříš se s přidruženými obcemi bude společně podílet na řešení dostatečných
kapacit základního školství na základě již vytvořených analytických podkladů pro ORP
Dobříš.

J

Podpoříme školy ve vytváření prostředí příznivého pro rozvoj kritického myšlení a
mediální gramotnosti žáků.

L

Ve spolupráci s okolními obcemi byla dokončena přístavba nového pavilonu a rozšíření varny
2. ZŠ. Byla schválena dotace pro ZŠ Trnka, která přispívá pro větší rozmanitost nabídky
vzdělávání pro dobříšské děti. Dobříšské školy byly schopny přijmout 50 dětí z Ukrajiny. Ve
spolupráci s Mistní akční skupinou Brdy-Vltava průběžně sledujeme obsazenost škol a
společně na platformě Dobrovolného svazku obcí Dobříska a Novoknínska připravujeme další
varianty rozvoje školství v regionu.
nerealizováno

Vyjdeme vstříct aktivním občanům
Zrevidujeme systém pravidel pro získání finančních prostředků z Grantového fondu města
Dobříše. Finanční prostředky na volnočasové, sportovní, kulturní, umělecké a další aktivity
a projekty, by měly mít pozitivní dopad na soužití občanů města a uspokojovat jejich
potřeby v odpovídajících proporcích.
6. ŠKOLSTVÍ
Podpoříme koncepční rozvoj základního školství včetně uměleckého

4

Budeme hledat řešení potřebného rozšíření kapacity základní umělecké školy.

J

Město poskytlo ZUŠ nové prostory na Mírovém náměstí po zrušené Moneta Bank. V této
budově byl nově zřízen taneční sál, tím se uvolnily prostory ve staré budově ZUŠ a došlo k
navýšení celkové kapacity školy i otevření nového oboru.

7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST
Naše město se stane hlavním koordinátorem sociálních a návazných služeb v celém spádovém území ORP Dobříš
Město Dobříš se aktivně zapojí do procesu aktualizace Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb pro ORP Dobříš na období 2018 - 2022, s cílem podílet se na dalším
rozvoji sociálních služeb a zdravotní péče, zajištění jejich prostupnosti, dostupnosti,
kvalitě a informovanosti.
Zřídíme/rozšíříme pozici koordinátora plánování sociálních a návazných služeb pro ORP
Dobříš v rámci sociálního odboru městského úřadu. Koordinátor bude zodpovědný za
koordinaci sociálních a návazných služeb, včetně zdravotní péče a bude předkládat
pravidelné závěry Radě města a zastupitelstvu.
Vytvoříme výchozí podmínky pro vytvoření pozice koordinátora pomoci pečujícím, který
dlouhodobě provází potřebné i jejich rodiny, působí aktivně při poskytování podpory a
pomoci a na lokální úrovni v rámci svých možností pomáhá při prosazování jejich zájmů a
potřeb.
Obec finančně podpoří zajištění kapacitně dostatečné sítě sociálních a návazných služeb v
souladu se zmíněným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro ORP Dobříš.

J

Budeme úzce spolupracovat s obcemi v ORP pro zajištění potřebné sítě služeb.

J
J

K
K
J

Město bude hrát aktivní roli v zajištění poskytování zdravotních služeb.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Dobříš na období 2018 – 2022 byl
dokončen. Město intenzivně spolupracuje s Místní akční skupinou Brdy-Vltava na rozvoji
zdravotních a sociálních služeb. Sociální odbor spolupracuje s neziskovými organizacemi
Dobříšska a Novoknínska.
Pozice koordinátora sociálních služeb nebyla na MěÚ zřízena z důvodu omezených finančních
prostředků. Koordinaci sociálních služeb zajišťuje sociální odbor MěÚ. Druhou úroveň
koordinace zajišťuje místostarostka Dagmar Mášová. Veřejnost i zástupci odborných spolků
využívají platformu Sociálně-zdravotní komise města k projednávání podnětů a požadavků.
V ORP Dobříš pomoc pečujícím zajišťuje v rámci projektu Centrum pro komunitní plánování
(Cpkp). V r. 2020 proběhlo výběrové řízení na ředitele Domova s pečovatelkou službou. Nová
ředitelka pracuje postupně na rozšiřování služeb poskytovaným občanům Dobříše a okolí.
Od r. 2021 město zjednodušilo přidělování finančních prostředků registrovaným
poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím sociálního fondu MAS Brdy-Vltava, do
kerého je Dobříš hlavním přispěvatelem. Pro žadatele se proces zjednodušil.
Město aktivně spolupracuje s MAS Brdy-Vltava. Sociální odbor MěU koordinuje pomoc i se
starosty okolních obcí.
V rámci rekonstrukce budovy polikliniky byl vytvořen prostor pro novou ordinaci. Ta je od r.
2022 již v provozu. Město připravilo projektovou studii na rekonstrukci nevyužité nástavby
nad Poliklinikou (3.nadzemní podlaží - nové prostory pro zdrav.péči).

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zveřejníme podrobná fakta o zdrojích, zásobách a potřebě vody v Dobříši
Budeme sledovat péči o zdroj pitné vody. Občané mají právo vědět, jak pro ně město
zajistí dostatek kvalitní pitné vody a jaké finanční zdroje k tomu použije.

J

5

V r. 2020 byla dokončena podrobná analýza zásobování vodou Dobříška a Novoknínska, která
analyzovala současné zdroje a nastínila možnosti dalšho postupu. Analýza je zveřejněna na
webu města. VHS Dobříš každý rok publikuje podrobnou výroční zprávu. Rada města dostává
podrobné informace pro rozhodování o investicích do infrastruktury a parametrech pro
nastavení ceny vodného a stočného. Vstupy a zdůvodnění pro stanovení vodného a stočného
město zveřejňuje na webu.

Zveřejníme informace o kvalitě infrastruktury a potřebných investicích do její obnovy.

J

Každoroční plán obnovy vodohospodářské inftarstuktury je zveřejněn na webu města i v
Dobříšských listech a je zakomponován do návrhu rozpočtu na daný rok. Větší investice jsou
přímo v rozpočtu města vyčísleny samostatně.

J

K informování o péči o zeleň slouží interaktivní mapa, které ukazuje plán sečení zeleně. Město
využívá odborníky-arboristy při posuzování stromů. Výběr nové i náhradní výsadby prochází
schvalováním také v rámci Odboru výstavby a životního prostředí.
Od r. 2018 bylo ve městě a blízkém okolí vysazeno přes 200 stromů. Jednalo se jak o náhradní
výsadbu, tak o nové doplnění stromů. Konkrétně např. doplnění aleje na Bzdinku, nová alej za
Židovským hřbitovem, výsadba Na Kole, Dukelské náměstí, Pražská - alejka. Audit nevyužitých
ploch neproběhl

Zvýšíme podíl zeleně ve městě a péči o ni
Zkvalitníme péči o zeleň a její obnovu budeme plánovat spolu s občany i odborníky. Při
nezbytném kácení budeme požadovat adekvátní náhradní výsadbu a zajištění péče o
mladé dřeviny.
Výsadbou dalších stromů a keřů tam, kde je to vhodné a možné, zmírníme negativní
dopady tepelných ostrovů ve městě a budeme předcházet jejich vzniku. Provedeme audit
nevyužitých ploch a návrh jejich osázení ve spolupráci s občany a odborníky.

K

Připravíme město na ukončení skládkování komunálního odpadu, které bude ze zákona platit od roku 2024
Podpoříme osvětu o třídění odpadů a prevenci vzniku odpadu.

J

Zavedeme pozitivní motivační systém plateb za svoz směsného odpadu, aby se třídění
vyplatilo i finančně.

J

Systém sběru tříděného odpadu „ode dveří ke dveřím“ zavedeme tam, kde to bude
možné.

J

Rozšíříme sběr a využití biodpadu. Zavedeme hnědé popelnice a další možnosti
kompostování.

J
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V rámci debat o odpadovém hospodářství byly podrobně diskutovány ekonomické,
ekologické, právní i praktické argumenty pro uvažované změny. V r. 2019 proběhl i kulatý stůl
s občany a odborníky, další diskuze probíhaly při veřejném jednání zastupitestva města.
Město pravidelně zveřejňuje roční statistiky odpadů, proběhly ukázkové rozbory obsahu
popelnic a biotejnerů. Díky osvětě a měnícímu se chování občanů se daří snižovat množství
směsného komunálního odpadu a roste podíl tříděného odpadu. Nezávislé sdružení Arnika v
r. 2022 ocenilo dobříšský systém práce s odpady jako Příklad dobré praxe.
V r. 2019 jsme zavedli Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství (MESOH), kdy
se množství vyprodukovaného odpadu sleduje na úrovní jednotlivých domácností.
Domásnosti, které svým chováním snižují množství směsného komunálního odpadu, získávají
slevu z poplatku na další rok až do výše 75%.
Pytlový svoz v celém městě byl zaveden od 1.1.2019. Od r. 2020 přibyla i možnost vlastních
barevných popelnic. Frekvenci svozu postupně upravujeme podle potřeb. Směsný komunální
odpad v r. 2019 byl snížen z týdenního svozu na 14-denní, naopak od r. 2022 byla zvýšena
frekvence svozu plastů z 1x měsíčně na 14-denní.
Město poskytlo zájemcům zdarma 416 domácích kompostérů pořízených z dotace. Pro
bytové domy bylo instalováno 10 velkých biotejnerů. Další kontejnety na bioodpad (trávu +
větve) jsou pro občany k dispozici zdarma v Dokas nebo v určených dnech na vybraných
místech města. Hnědé popelnice nebyly zavedeny, podle moderních zkušeností jiných měst je
to méně ekologická varianta, protože bioodpad obsahuje 80% vody a je tedy vhodnější jej
likvidovat v místě vzniku.

Zvýšíme objem specifických druhů odpadů, který můžete zdarma odevzdat ve sběrném
dvoře.

K

Zaměříme se na restrukturalizaci městské společnosti Dokas.

J
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Uložení elektroniky, domácích spotřebičů, pneumatik, papíru, plastů a skla je pro všechny
občany zdarma včetně obyvatel mimo Dobříš. Biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve) a
ostatní odpady dle limitů mají po předložení občanského průkazu zdarma pouze občané s
trvalým pobytem v Dobříši. Do limitů není zahrnut směsný komunální odpad a stavební a
demoliční odpad. Odpady nad limit a odpady ostatních občanů a podnikatelů jsou
zpoplatněny dle aktuálního ceníku Dokas.
Na základě analýzy z r. 2019 proběhla změna jednatele, změna cílů společnosti, změna
zakladatelské listiny, nastavení finančního reportingu a pravidelných kontrol hospodaření
členy Dozorčí rady. V r. 2022 zastupitelstvo schválilo vstup dalších obcí do společnosti Dokas.
Město si i nadále ponechává podíl 99%.

