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PRO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Navrhovatelé návrhů jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných 
projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného 
konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

• Projekt musí při jeho podání podpořit alespoň 15 občanů města Žďár nad Sázavou, musí být veřejně prospěšný.

• Realizace projektu nepřesáhne 24 měsíců od data schválení radou města.

• V případě investičního projektu musí být projekt realizován na pozemku města, realizace projektu musí být v kompetenci 
města.

• Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města:

  - Strategie rozvoje města

  - Územně plánovací dokumentace jako je územní plán města a Strategie centrum 

• Projekt nesmí být současně spolufinancován z dotačních titulů nebo grantů města, nesmí být realizován z prostředků již 
schváleného rozpočtu města.

• Návrhy nesmí překročit daný finanční rozpočet. 
Schválený limit je maximálně 100 % z celkového objemu financí alokovaných pro participativní rozpočet (pro rok 2019 je to 
600 000 Kč). Náklady na 1 projekt tak nesmí přesáhnout 600 tisíc korun, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací, 
např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).

Co musí návrh obsahovat?

• název

• popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa a ilustrativní fotografie, případně passport nebo 
projektovou dokumentaci

• popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.)

• popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné řešení a komu je určeno 

• součástí popisu navrhovaného projektu musí být podpisový arch, který dokládá, že návrh podporuje alespoň 15 obyvatel 
města

• odhadované náklady na realizaci projektu

• kontakty na autora návrhu

• podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu (např. výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků, pasport, 
projektová dokumentace aj.), které budou definovat přesnou lokalizaci a prostorové požadavky návrhu

• Elektronicky – formuláře ke stažení naleznete na webu města. Vyplněné formuláře s povinnými přílohami zasílejte na 
e-mailovou adresu  radka.remarova@zdarns.cz.

• V papírové podobě – formuláře jsou k vyzvednutí v informační kanceláři ve vestibulu Městského úřadu. Vyplněné formuláře 
pak odevzdávejte osobně na podatelně úřadu MěÚ Žďár nad Sázavou. Formuláře musí být odevzdány v zalepené obálce 
s označením Aktivně pro Žďár – participativní rozpočet.

Návrhy projektů u sebe soustřeďuje koordinátorka, která provede kontrolu jejich formální správnosti. V případě formální 
správnosti je postupuje na příslušný odbor MěÚ, který posoudí, zda je návrh realizovatelný v rámci participativního rozpočtu 
z hlediska náplně projektu, financování, časového harmonogramu a podmínek pravidel. Každý žadatel bude  o přijatelnosti 
návrhu informován.  
V případě stanovení připomínek k dopracování bude mít autor 10 dní na doplnění svého návrhu a jeho opětovné 
odevzdání. V případě nedoplnění, či odevzdání upraveného znění po termínu stanoveného ve výzvě pro úpravu, bude návrh 
vyřazen.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PROJEKTŮ 

FORMÁLNÍ PODOBA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU
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POSUZOVÁNÍ PŘIJATELNOSTI NÁVRHU

https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-rozvoje-mesta/
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/uzemni-plan-zdar-nad-sazavou
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• Navrhovatelem může být pouze obyvatel města Žďár nad Sázavou starší 18 let, který je občanem České republiky 
nebo má trvalý pobyt na území ČR.

• Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel.

• Soubory ke stažení: Podpisový arch     Přihlašovací formulář návrhu projektu Souhlas autora návrhu                            

• Platné hlasy budou pouze ty, které budou v souladu s pravidly uvedenými výše.

• Budou sečteny, případně odečteny veškeré hlasy pro jednotlivé projekty a na základě počtu těchto získaných hlasů 
bude sestaven výsledný žebříček.

• Na základě tohoto žebříčku budou následně rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci projektu, 
a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. 

• V případě, že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v žebříčku, bude se realizovat 
takový následující projekt, který bude pokryt zbývající finanční částkou. 

• Pokud získají dva či více projektů stejný počet bodů, bude se realizovat projekt s nejvyšším rozpočtem.

V případě dotazů, či potřeby konzultací, kontaktujte prosím pracovnici MěÚ – Radku Remarovou, komunitní koordinátorku 
(tel.: +420 566 688 396, mobil: +420 778 744 303, e-mail: radka.remarova@zdarns.cz)
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PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ HLASOVÁNÍ

HLASOVÁNÍ

Oblasti, ve kterých může být návrh podán, nejsou nijak omezeny (sport, úprava veřejných prostor, dopravní infrastruktura, 
vzdělávání, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň, odpady atd…).

Od 1. do 20. října 2019 bude ve městě probíhat hlasování. Svůj hlas můžete udělit těm návrhům, které chcete 
ve Žďáře nad Sázavou realizovat.

Hlasovat můžete pohodlně z domova přes internet, ale i osobně v informační kanceláři Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
v budově polikliniky, knihovny a Relaxačního centra. 

Pravidla pro hlasování:

• Hlasovat mohou pouze obyvatelé Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let.

• Konkrétní podoba volebního algoritmu bude stanovena na základě počtu hlasovatelných návrhů.

Své návrhy můžete podávat od 1. června 2019 do 28. června 2019

LHŮTA PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ

https://www.zdarns.cz/media/files/participativni-rozpocet/podpisovy-arch.pdf
https://www.zdarns.cz/media/files/participativni-rozpocet/prihlasovaci-formular-navrhu.pdf
https://www.zdarns.cz/media/files/participativni-rozpocet/souhlas-autora-navrhu.pdf



