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DOHODA O CILECH

Název obce:

Úieza u Brna
Ad resa

Komenského

LO7

:

, 664 53 Úiezd u Brna
Poradce:

Bc. Markéta Kyzlinková
Datum:
18. 2. 2o2o
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Úvod:

V rámci auditu familyfriendlycommunity vypracovala projektová skupina návrhy

cíl a

opat ení k rozvoji prorodinného klimatu. Podpisem této Dohody o cílech potvrzuje starosta a uvedení Č|enovévoleného orgánu obce, že tato opat ení budou zavedena.

Na základě této Dohody o cílech a formulá v ní obsažen,ich obec každoročněsestaví
zprávu o pokrocích p i zavádění jednotlivrich opat ení. Odchylky, změny nebo prodlení
lO
v realizaci cíl a opat ení budou v této zprávějasně zdokumentovány.

Upozornění:

.
.
'

Pro každéopat ení použijte samostatn, formulá .
Prázdné, nevyužitéformulá e m žete smazat.
Pokud budete pot ebovat většípočet formulá , zkopírujte nevyplněn,
formulá , p ipojte ho na konec dokumentu a očíslujte.
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R$FINNÁ RůLITI KA

JlHůMfiRAysKEH KRÁdE

FoRMULÁŘ
Opat ení č. 1
krátk, název opat ení
Zpomalovací semafor, p ípadně semafory na p echodech
Strategické zamě ení - cíIe opat ení
Zv, šeníbezpečnosti ve městě

Krátk, popis opat ení

Na vytipovan,ch risecích bude umístěn zpomalovací semafor, aby se dodržela bezpečná
a doporuČená rychlost pr jezdu městem. Na zvláště exponovan ch místech (Nádražní ulice,
p echod u sokolovny, p ípadně dalšímísta) - budou umístěny semafory.

Cílová skupina - životnífáze (je možnézvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte
x M|adrí člověk v procesu vzdělávání
Rodina s kojencem

x

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do t í let

x

Senio i/ky

x

Dítě v mate ské škole

X

Lidé se zvláštními pot ebami

x

Dítě školního věku

P íslušnost obce*

x Iplná

l

Společně pro všechny životnífáze

lčástečnél

P ÍsluŠnostobce I popisx

*

jen iniciace

ljenkoordinace

Iniciátor (kdo s tím p iše!) **x
Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
Časow plán projektu

j

iná

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc
In

g

. Ka

re

Zaéátek

l Véva r,
1.3

m

Ístosta rosta

.2o2o

l

Konec

1.3

.2023

Jiné (nap . nezbvtné zdroie obce
Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města

10.

2.2020

I

*
**

Vtiběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyp|ňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,j fl koordinační"r,,jh iniciační"nebo
,,j

iná"

**x P Íklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FoRMuLÁŘ
Opat ení č, 2
KrátkÝ název opat ení
osvětlen,i p echod u Školy
Strategické zamě ení - cíIe opat ení
Zvyšeníbezpečnosti ve městě
KrátkÝ popis opat el!í

VuliciŠkolní,ubudovyZákladníškolybudestáv

!1

zjmních měsíc'rch by|a zvyšena

b

nost p echázení pro žákv zŠi jejicn rodiče.

Cílová skupina : životnífáze (je možnézvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte
Mlad}i čIověk v procesu vzdělávání
Rodina s kojencem

X

Období po aktivním rodičovství

x

Malé dítě do t í let

x

Senio ilky

x

Dítě v mate ské škole

Lidé se zvláštními pot ebami

x

Dítě školního věku

Společně pro všechny životnífáze

p íslušnost obcex

x Iplná

l lčástečnél

P ÍsluŠnostobce - popisx

*

jeniniciace l

ljenkoordinace

Iniciátor (kdo s tím p išel) **x
Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
Časovi1 plán projektu

ljiná

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc
In

g

. Ka

re l

Zaěátek

Véva r,

m

ístosta rosta

1.3.2o2o IKonec

l

r3,2023

Jiné (nap . nezbytné zdroie obce

*
**

Vtiběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyp|ňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,j ff koordinační", ,j*rl iniciační"nebo

,,jiná"

**x P Íklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská in iciativa
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FoRMULÁŘ
Opat ení č.3
KrátkÝ název opat ení
VÍce laviČek v centru i mimo něj, více odpočinkovych míst

Strategické zamě ení - cíle opat ení
Odpočinkovézóny ve městě

Krátk, popis opat ení

Vsoučasnédobějsoulavičkyumístěnyjenvcéň
.9Ž,,l"yy|ovu.je o9ŠuďT, kte ísi pot ebují během cesty nanákupyatd., odpočinout. ,"Ýi

sledk dotazníkového šet ení v rámci Auditu

FFC vyplynulo, že mnoho občanu sl preJe rozslrení odpoČinkov ch zón zejména umístěním většíhopočtu laviček na ,,dlouh ch" ulicícň - i mimo
centrum města. Jedná se o ulice Nádražní, Komenského, Štefánikova, V Sádku apod.

Cítová skupina

- životnífá?e (je možnézvotit více variant)x

Těhotenství a narození dítěte

M!ad}i člověk v procesu vzděIávání

Rodina s kojencem

x

Období po aktivním rodičovství

t í let

x

Sen ioYi/ky

x

Lidé se zvláštními pot ebami

x

Malé dítě do

x

Dítě v mate ské škole
Dítě školního věku

Společně pro všech ny životnífáze

p íslušnost obcex

,plná
|x |částečnél
P ÍsluŠnostobce - popisx x

ljenkoordinace

jeniniciace l

ljiná

Spolupráce města a komise životníhoprost edí KŽP)
rniciátor (kdo s tím p išel) ***
dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc

Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
časoví1p!án projéktu

Jiné (na

Mgr. René Mitrenga, p edseda XŽP

Zaěátek

1.3.2o2o IKonec

l

r3.2023

. nezbytn é zdroie obce

x
**

v, běr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,jen koordinačnP, ,jQí| iniciačnl' nebo
,jiná"
xx* P Ík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FoRMULÁŘ
Opat ení č. 4
KrátkÝ název opat ení
více dětsk ch h iŠť,i v centru, dopravní h iště, workout h iště
Strategické zamě ení - cíIe opat ení
Odpočinkové zóny ve městě
Krátk, popis opat ení
Mladé rodiny postrádají dětská h iště. V
V letních měsícícha ve vysok ch teplotách se z d vodu špatného nasměrování na světové
strany nerezové skIuzavky rozpálí a nejsou k použití.Z dalšíchh išťje většina nefunkčních.
Zejména maminky s malÝmi dětmi by uvítaly h iště i v centru města.

Cílová skupina - živolnííáze (je možnézvolit více variant)x
x Těhotenství a narození dítěte
Mlad člověk v procesu vzdělávání
x

Rodina s kojencem

x

Období po aktivním rodičovství

x

Malé dítě do t í let

x

Sen

x

Dítě v mate ské škole

Lidé se zvláštními pot ebami

Dítě školního věku

Společně pro všechny životnífáze

p íslušnost obcex

plná

|x |částečnél

ljenkoordinace

io i/ky

jeniniciace l

ljiná

P ÍsluŠnostobce - popisx x
Spolupráce města s komisí pro rozvoj města a komisí pro sport.
Iniciátor (kdo s tím p išel) ***
Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
Časovi1 plán projektu
Jiné (nap . nezb

*
**

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc
Mgr. Jana Pízová, p edsedkyně KPRM

Zaěátek

1.3.2o2o IKonec

l

r3.2023

é zdroie obce

Vtiběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu

Vyplňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,j fl koordinační"r,,jfl iniciační"nebo
,jiná"
*** P Íklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská in iciativa jed notlivce atd .
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FoRMULÁŘ
Opat ení č.5
Krátk

název opat ení

Najít prostory pro Školnídružinu, lepšívybavení vnit ních prostor i exteriéru

Strategické zamě ení - cíle opat ení

Mate ská škola, Základní škoIa, školnídružina

Krátk, popis opat ení

Rodiče jsou nespokojeni s fungováním školnídružiny. Je v nevyhovujících a ne dob e vybaven ch prostorách, také nemá venkovní prostory s dostatečn,im vybavením pro aktivity žák po
vvučování.

Cílová skqpina - životnífáze (je možnézvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte
Mlad\}i čIověk v procesu vzdělávání
Rodina s kojencem

x

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do t í let

x

Sen ioYi/ky

x

Dítě v mate ské škole

Lidé se zvláštními pot ebami

x

Dítě školního věku

Společně pro všechny životnífáze

P íslušnost obce*

plná

|x

Ičástečnél

P ÍsluŠnostobce - popis*

*

ljenkoordinace

jen

iniciace l

,l,

jiná

Město ve spolupráci se základní školou.

Iniciátor (kdo s tím p išel) ***
Osoba odpovědná za audit (za opat e-

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc

Časov plán projektu

Zaěátek

ní)

Jiné (nap . nezb

Ing. Marie Kozáková, starostka

l

r3.2023

é zdroie obce

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

*
**

1.3.2o2o lKonec

Zastupitelstvo města

10,

2.2020

V,iběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu

Vyp!ňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,j h koordinační", ,jeí,l iniciaČní"nebo
,,j

iná"

x** P íklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FoRMULÁŘ
Opat ení č. 6
KrátkÝ název opat ení

kulturní d

m

rekonstrukce

Strategické zamě ení - cíle opat ení

Nabídka kulturních a volnočasov ch aktivit, zlepšení prorodinného klima ve městě..

Krátk, popis opat ení
Jedin m ,,stánkem" kultury v našem městé
ttf !t9u byla jiŽ p ed cca 3 lety uzav ena, stávající prostory jsou pronajímané spolk m k poádání kulturních akcÍ. Prostorv jsou nevvhovující, je zapot ebí kompleiní rekonstrukce.
Cílová skupina - životnífáze 0e možnézvotit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte
Mlad}i člověk v procesu vzděIávání
Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do t í let

Sen ioYi/ky

Dítě v mate ské škoIe

Lidé se zvláštními pot ebami

Dítě školního věku

x

Společně pro všech ny životn í fáze

p íslušnost obcex

x Iplná

l lčástečnél

P ÍsluŠnostobce - popis*

*

ljenkoordinace

Iniciátor (kdo s tím p išel) *x*
Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
Časov plán projektu

jeniniciace l

ljiná

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc
Ing. Karel Vévar, místostarosta

Začátek

1.3.2o2o IKonec

l

r3.2023

Jiné (nap . nezbytné zdroie obce

*
**

Vtliběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyp|ňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,j fl koordinační"r,,jh iniciační"nebo

,,jiná"

*** P íklad: Spo|ek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce
atd.
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FoRMULÁŘ
Opat ení č. 7
KrátkÝ název opat ení
kontaktní a maximáIně informativní web města
Strategické zamě ení - cíIe qpat ení
ZlepŠit informovanost obČan o dění, akcích i nabídkách

r

zn, ch aktivit ve městě

Krátk, popis opat ení
Zlepšit informovanost občan o probíhajícíchakcích i s
na webu města sdíIeny kalendá všech akcí či aktivit, které se ten den v obci

nap . i svoz odpadu, aktualizace nástěnek atd.

kon ají,

Cílová skupina - životnífáze (je možnézvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte
Mlad\}i člověk v procesu vzděIávání
Rodina s kojencem
MaIé dítě do

Období po aktivním rodičovství

t í let

Sen

Dítě v mate ské škole

ioii/ky

Lidé se zvláštními pot ebami

Dítě školního věku

x

Společně pro všechny životnífáze

P íslušnost obce*

x Iplná

l lčástečnél

P ÍsluŠnostobce - popisxx

ljenkoordinace

Iniciátor (kdo s tím p išel) ***
Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
Časovi1 plán projektu
Jiné (nap . nezb

*

**

jeniniciace l

ljiná

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc
Magdalena Pízová, uvolněná zastupitelka

Začátek

1.3.2o2o IKonec

l

r3.2023

é zdroie obce

Vtiběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyp|ňte pouze v p ípadě, že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,j h koordinační"r,,jh iniciační"nebo
,,j

iná"

**'< P Íklad: Spolek

xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská in iciativa jed notllvce atd
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FoRMULÁŘ
Opat ení č. 8
KrátkÝ název opat ení
Vánočnítrhy ve městě

Strategické zamě ení - cíle opat ení
Zlepšení prorodinného klima v Ú3ezdě u Brna
Krátk, popis opat ení
Uspo ádání vánočních trh ve městě ,á

komunitní

-

em

sousedské setkávání p ed Vánocemi

Těhotenství a narození dítěte

Mlad člověk v procesu vzděIávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do

t í |et

Sen

Dítě v mate ské škole

io ilky

Lidé se zvláštnímipot ebami

Dítě školního věku

x

Společně pro všechny životnífáze

p íslušnost obcex

plná

|x |částečnél

P Íslušnostobce - popisŤx

ljenkoordinace

jeniniciace l

ljiná

Město ve spolupráci s kulturně školskou komisí (rŠr)
rniciátor (kdo s tím p išeI) ***
dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc

Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
Časov p!án projektu

Mgr. Markéta Jetelová

Zaéátek

1.3.2o2o IKonec

l

r3.2023

Jiné (nap . nezbvtné zdroie obce

x
**

vt běr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v p ípadě, Že p íslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinačnfl', ,j B iniciačnťnebo
.jiná"
xxx Piíklád: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FoRMULÁŘ
Opat ení č. 9
krátk, název opat ení
Automaty na jízdenky (autobusové zastávky Revolučnía Rychmanov)
Strategické zamě eni - cíIe opat ení
Usnadnění využitíintegrované dopravy do Brna

Krátk, popis opat ení

Prodejní automat na jízdenky je v Újezdě jeden, a to na zastávce autobus u MěstskéhÓ Er
du. Pro cestujícíz jin ch Částíměsta to znamená jít si koupit jízdenky v p edstihu nebo v dopravním prost edku, kde jsou dražší.Umístění dalších prodejních automat na dalších zastávkách zlepšíkvalitu cestgvání mnoha občan m.

Cílová skupina - životnífáze (je možnézvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte
M!ad,i člověk v procesu vzdělávání
Rodina s kojencem
MaIé dítě do

Období po aktivním rodičovství

t í let

Senio ilky

Dítě v mate ské škole

Lidé se zvláštními pot ebami

Dítě školního věku

x

Společně pro všechny životnífáze

p íslušnost obcex

x Iplná
P

l lčástečnél

ÍsluŠnostobce - popl9* x

jeniniciace l

ljenkoordinace

rniciátor (kdo s tím p iše!) ***
Osoba odpovědná za audit
(za opat ení)
časovi1 plán projektu

ljiná

dotazníkové šet ení v rámci Auditu FFc
I

ng

, Ka rel Véva r,

Zaěátek

m

ístosta rosta

1.3,2o2o IKonec

l

r3.2023

Jiné (nap . nezbvtné zdro e obce
Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

*

**

Vtiběr provedte k ížkemv poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v p ípadě, že p ísIušnost obce
,,j

iná"

je

Zastu pitelstvo města 10. 2.2020

,,částečná",

,jen

koordlnační",

,jQíl iniciaČní"nebo

*x* P íklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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Jménem

Městal městyselobce
Úlezd u Brna, 18. 2. 2020
Ing. Marie Kozáková, starostka
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