
Obec Čistý Brod nemá příliš velký rozpočet, jen 20 milionů korun. Navíc ji trápí zanedbaná infrastruktura 
a dluhy z minulosti, kdy místní podnikatel a přítel starosty postavil pro obec fotbalový stadion pro svůj tým, 
který mu město pronajímá a ještě jej splácí.

STOP ROZKRÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PENĚZ



Přišla možnost čerpat evropské dotace ve výši 100 milionů korun. Může z nich být skatepark za 5 milionů, 
vybavení pro školy za 10 milionů, nové koupaliště s tobogánem za 45 milionů korun, domov důchodců 
za 30 milionů, park pro děti a maminky za 10 milionů.



U stavby domova důchodců zjistila policie, že majitel stavební firmy uplácel starostu, aby ten prosadil 
předražené vícenáklady, cena stavby vzrostla ze 30 na 40 milionů.



KORUPCE NENÍ PROBLÉMEM „TĚCH NAHOŘE“. KORUPCE OKRÁDÁ NÁS VŠECHNY.
PROSAZUJEME NULOVOU TOLERANCI JAKÝMKOLI PŘÍZNAKŮM KORUPCE!

Evropská unie snížila dotace pro Čistý Brod ze 100 na 50 milionů. Některé projekty, které měly zkvalitnit 
život v Čistém Brodu, se nebudou realizovat. Které to budou?

? ? ?



Tento materiál byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“
a Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. 

Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem 
podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce 

mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision 
making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights 

including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size 
and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is �nanced from 

EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening 
of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and bene�ciary states through �nancial 

contributions in speci�ed priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”


