PRAVIDLA
PRO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Obyvatelé města Žďár nad Sázavou mohou průběžně podávat své náměty, podněty, které budou posouzeny zda:
• jsou realizovatelné
• splňují podmínky participativního rozpočtu
• město si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s navrhovatelem konečnou podobu návrhu
Město Žďár nad Sázavou předloží obyvatelům města
• 2 - 5 návrhů splňující výše uvedené a zpracované do podoby umožňující prezentaci občanům
• návrhy budou obyvatelům představeny, prezentovány na veřejném diskusním setkání následně budou vyvěšeny na webových
stránkách města.

FORMÁLNÍ PODOBA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
Co musí návrh obsahovat?
• název
• popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.)
• odhadované náklady na realizaci projektu
• kontakty na autora návrhu

PODMÍNKY PŘIJATELNOSTI PROJEKTŮ
•

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

•

Návrh nesmí být v kolizi s již připravovanými nebo realizovanými projekty města

•

Předpokládaná cena přípravy a realizace záměru činí 600 tis. Kč vč. DPH

•

Navrhovatelem může být pouze obyvatel města Žďár nad Sázavou starší 18 let, který je občanem České republiky nebo
má trvalý pobyt na území ČR.

•

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

PODÁNÍ NÁVRHU
• Elektronicky – formuláře ke stažení naleznete zde. 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.
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PRAVIDLA
PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
HLASOVÁNÍ
•

Svůj hlas můžete udělit kterémukoliv z prezentovaných návrhů příslušného ročníku Participativního rozpočtu.

•

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

•

Každý občan může hlasovat pouze jednou.

•

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.

•

Vybraný projekt ve formuláři označte křížkem.

VYHODNOCENÍ HLASOVÁNÍ
•

Po sečtení všech platných hlasů bude na základě počtu získaných hlasů sestaven výsledný žebříček, který bude projednán
orgány města.

•

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

•

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

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Rok vyhlášení
• vyhlášení ročníku PaR pro konkrétní rok (předpoklad 1x za 2roky) do 31. března
• shromažďování podnětů: průběžně až do 30. září konkrétního roku
• prvotní posouzení a příprava podkladu pro prezentaci
Rok 1. od vyhlášení
• veřejným projednáním do 1. února
• hlasování do 1. března
• vyhodnocení hlasování, projednání v RM do 30. dubna
• zpracování projektů a případné povolení do 31. srpna
• navržení akce do rozpočtu města pro následující rok, projednání RM a ZM
Rok 2. od vyhlášení
• realizace

Soubory ke stažení:
V případě dotazů, či potřeby konzultací, kontaktujte prosím pracovnici MěÚ, Radku Remarovou, referentku
komunálních služeb.
tel.: +420 566 688 184
mobil: +420 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz
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