
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55 
 DNE: 12.12.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 875/2016/STA 

 

NÁZEV: 
 

Participativní rozpočet  

 

ANOTACE: 
 
V období 01.11. – 30.11.2016 proběhlo hlasování o návrzích občanů v participativním rozpočtu. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování v tomto pořadí:  
 
     1.     Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru        
     2.     Úprava terénu na Farských humnech 
     3.     Oplocení volnočasového areálu – Farská humna (základna Skautů)  
     4.     Vodní prvek  
     5.     Wourkoutové hřiště 
     6.     Santiniho barokní slavnosti 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
oPK 

Předkládá:       Mgr. Zdeněk Navrátil 
 

 



 

Název materiálu: Participativní rozpočet 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 

• 1. Časový harmonogram  
• 2. Výsledky hlasování 

 
 
Popis 

• V období duben – květen probíhala informativní, sousedská setkání s občany. Červen – 
červenec možnost podávání návrhů, formální zhodnocení návrhů, rozdělení jednotlivým 
odborům dle kompetencí.  

• Srpen - odborné zhodnocení návrhů občanů úředníky MěÚ, zveřejnění krátkých anotací 
projektů. 07.09.2016 proběhlo veřejné diskusní setkání.  

• 01.11.-30.11.2016 hlasování.  
 
Celkem hlasovalo: 446 občanů  
- elektronické podoba:  

347 z toho 334 platných hlasovacích lístků 
- papírové hlasovací lístky:  

99 z toho 89 platných hlasovacích lístků 

 
Geneze případu 
 

• Rada města č. 37, dne 07.03.2016, č. usn. 555/2015/STAR se seznámila s materiálem 
přípravy Participativního rozpočtu a doporučila zastupitelstvu města souhlasit se 
začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 do 
výše max. 600 tis. Kč. 

• Zastupitelstvo města  č. 13 dne 13.03.2016, č.usn. 13/2016/STA/9 souhlasilo se 
začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 do 
výše max. 600 tis. Kč a schvaluje návrh postupu realizace v předloženém znění. 

 

Návrh řešení 
 
Pokračovat dle návrhu postupu realizace odsouhlaseného Zastupitelstvem města  č. 13 
konaného dne 13.03.2016, č.usn. 13/2016/STA/9. 

 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
 
Doporučení předkladatele 
 
 
Stanoviska  



pořadí návrh č. návrh on line hlasování papírová podoba celkem

1. 2. Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru 141 30 171

2. 5. úprava terénu na Farčatech 106 19 125

3. 6. oplocení volnočasového areálu - Farčata (základna Skautů) 88 19 107

4. 4. vodní prvek 93 8 101

5. 1. wourkoutové hřiště 36 12 48

6. 3. Santiniho barokní slavnosti -10 -2 -12
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