
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77 
 DNE: 20.11.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1314/2017/STA 

 

NÁZEV: 
 

Participativní rozpočet  

 

ANOTACE: 
 
V období 01.10. – 31.10.2017 proběhlo hlasování o návrzích občanů v participativním rozpočtu. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování.  
 
Vybrané návrhy pro rok 2018:  
 

1. návrh č. 2     Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní 
2. návrh č. 4     Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23 

Odpovědnost za realizaci obou návrhů: Odbor komunálních služeb.  
Alokovaná částka 600.000Kč. Náklady na 1 návrh 300 000 Kč (včetně DPH). 

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: 
oPM 

Předkládá:       Mgr. Zdeněk Navrátil 
 

 



 

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

• 1. Časový harmonogram  
• 2. Výsledky hlasování 

 
 
Popis 

• V dubnu a květnu  probíhala informativní a sousedská setkání s občany.  
• 01.06. – 30.06. 2017 podávání návrhů, formální zhodnocení návrhů, rozdělení jednotlivým 

odborům dle kompetencí.  
• Červenec: odborné zhodnocení návrhů občanů úředníky MěÚ, zveřejnění krátkých anotací 

projektů. 05.09.2017 proběhlo veřejné diskusní setkání, prezentace návrhů navrhovateli. 
• 01.10.- 31.10.2017 hlasování.  

Celkem hlasovalo:   511 občanů  
elektronická podoba:   299 z toho 290 platných hlasovacích lístků 
papírové hlasovací lístky:      212 z toho 200 platných hlasovacích lístků 

 
 
Geneze případu 
 

• Rada města č 59. dne 30.01.2017  Usn. 921/2017/STA  

Rada města se seznámila s materiálem Participativního rozpočtu a souhlasí s předloženým 
návrhem postupu. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky 
do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše max. 600 tis. Kč. 

 

• Zastupitelstvo města  č. 20 dne 23.03.2017  Usn. 20/2017/STAR/8 po projednání schvaluje 
začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše 
max. 600 tis. Kč. 

 

Návrh řešení 
 
Pokračovat dle návrhu postupu realizace odsouhlaseného Zastupitelstvem města  č. 20 
konaného dne 23.03.2017 č.usn. 20/2017/STAR/8. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 
Doporučení předkladatele 
 
Stanoviska  
 
 



Partlcipatlvni rozpocet- hlasovani pro rok 2017 

--
poi'adf navrh l . navrh 
-- --- ---

1. 2 Obnova d~tskeho h1Ht~ uvniti' s idlist~ na ulici Dolni 

2. 4 Revital izace vnitrobloku Palachova 11-23 

3. 8 Rekonstrukce d~tskeho hi'i~te mezi ulicemi Haskova a Chelcickeho 

4. 1 Vei'ejne d~tske hi'iste na ulici Purkyllova 

7 Ploch a na micove hry • U Steak Jack · Vysocany 
5 .. 6. 

10 Obnova cestni sit~ a doplneni mobiliai'e parku .. Na hradech 

7 5 Vystavba chodniku u Domu kultury 

8 11 Workoutove hi'iSte 

9 6 Terenni upravy s lavickou na Klafaru 

2017 Celkem hlasovalo: 511 obcanu 

elektronicka podoba: 
papirove hlasovacf llstky: 

299 z toho 290 platnych hlasovacich llstku 
212 z toho 200 platnych hlasovacich listku 

2016 Celkem hlasovalo: 446 obcanu 
elektronicka podoba: 347 z toho 334 platnych hlasovacich listku 
papirove hlasovacf lfstky: 99 z toho 89 platnych hlasovacich listku 

-
celkem 

--· 
218 

155 

67 

66 

64 

64 

50 

47 

14 



- ~!!l!ICIPATIVNi 

1. Rada mesta 

2. Zastupitelstvo mesta 

3. lnformovanl a motivace obcanu 

• Kompletni prezentace podoby projektu prostfednictvim dostupnych medii a 

distribucnich kanalu 

zpravodaj 

web 

face book 

• lnformativni vefejne setkani 

• Sousedska setkani 

4. Podavanl navrhu projektu obcany 

• Otevfeni moznosti podavat projekty 

CASOvY 
HARMONOGRAM 

30.01.2017 

23.03.2017 

duben 

do 30.03. 2017 

do 30.03. 2017 

04.05. 2017 

18.05. 2017 

01.06.- 30.06. 2017 

• Formalni kontrola, rozdeleni ve struktui'e ui'adu die kompetenci odboru/oddeleni. 

5. Odborne zhodnocenl mivrhu obcanu urednlky MeU 

• Zpetna vazba autorum 

• Zvei'ejneni kratke anotace projektu 

6. Prezentace navrhu 

• Realizace verejneho diskuzniho setkani. 

• Zverejneni detailnich informaci o zpusobu hlasovani. 

Zpravodaj zarllNFO o hlasovani, hlasovaci listek 

• Finalizace projektu odevzdanych k hlasovani 

• Uvefejneni kompletniho seznamu projektu k hlasovani 

7. Vyber navrzenych projektu 

• Hlasovani- on line, hlasovaci listky 

urny- MeO, poliklinika, Relax, knihovna 

• Zverejneni o vysledcich hlasovani 

• Rada mesta 

• Zverejneni- web 

• Zpravodaj - listopad 2017 

8. Evaluace projektu 

• Alokace financi na realizaci viteznych navrhu do rozpoctu 2017 

• Vyhodnoceni prubehu procesu a navrh na zlepseni pro dalsi rocnl-listopad 2017 

• zpravodaj info -listopad 2017 

do 10.07. 2017 

do 31.07. 2017 

do 15.08. 2017 

do 31.08. 2017 

05.09.2017 

do 24.09. 2017 

01.10. -31.10.2017 

06.11.2017 

do 08.11.2017 

20.11.2017 
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