
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2 
 DNE: 12.11.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 3/2018/STA 

 

NÁZEV: 
 

Participativní rozpočet 

 

ANOTACE: 
 
V období 01.10. – 26.10.2018 proběhlo hlasování o návrzích občanů v participativním rozpočtu. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování.  
 
Vybrané návrhy pro rok 2019:  
 

1. návrh č. 2     Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků 
2. návrh č. 6     Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní 

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: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

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

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPM 

Předkládá: 
Starosta města 

oPM

 



 

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

• výsledky hlasování 

Popis 
• V dubnu a květnu  probíhala informativní a sousedská setkání s občany.  
• 01.06. – 29.06. 2018 podávání návrhů občany.  
• Červenec: formální a odborné zhodnocení návrhů úředníky MěÚ, zpětná vazba autorům, 

zveřejnění krátkých anotací projektů na webových stránkách města.  
• 04.09.2018 proběhlo veřejné diskusní setkání, prezentace návrhů navrhovateli 
• říjen – zpravodaj: představení návrhů, informace o hlasování, hlasovací lístek 
• 01.10.- 26.10.2018 hlasování 

 
Celkem platných hlasovacích lístků:  841  
elektronická podoba:     542 z toho 512 platných hlasovacích lístků 
papírové hlasovací lístky:        339 z toho 329 platných hlasovacích lístků 

Geneze případu 
 

• Rada města č 83. dne 12.02.2018  Usn.1399/2018/STAR 
Rada města se seznámila s materiálem Participativního rozpočtu a souhlasí s předloženým 
návrhem postupu. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní 
položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavu pro rok 2019 do výše max. 600 tis. Kč. 
 

• Zastupitelstvo města  č. 27 dne 22.03.2018  Usn.27/2018/STA/7  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu 
města Žďár nad Sázavou pro rok 2019 do výše max. 600 tis. Kč. 

 
Návrh řešení 

• Pokračovat dle návrhu postupu realizace odsouhlaseného Zastupitelstvem města  č. 27 
konaného dne 22.03.2018 č.usn. 27/2018/STA/7. 

Varianty návrhu usnesení  schválit navrhované usnesení 
Doporučení předkladatele  schválit navrhované usnesení 
 
Stanoviska  
Odbor komunálních služeb k jednotlivým vybraným návrhům: 
 

• návrh č. 2     Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků 
Realizaci návrhu nutno koordinovat s probíhající revitalizací zeleně v této lokalitě, konkrétní 
návrh dopracovat s možnými dodavateli herních prvků, realizace návrhu včetně odstranění 
nefunkčních prvků, údržby komunikací v prostoru. 
 

• návrh č. 6     Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní 
Nutno nejprve dopracovat projektovou dokumentaci pro realizaci návrhu – prověřit stav a 
statiku stávajících konstrukcí apod., teprve poté lze stanovit způsob povolení (minimálně 
územní souhlas) a následně po získání příslušného povolení realizovat. Termín i náklady 
realizace vyplynou teprve ze zpracovaného projektu a povolovacího řízení.  

 



pořadí návrh č. návrh celkem

1. 2 Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků 589

2. 6 Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní 276

3. 4 Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova 245

4. 5 Minipark nejen pro mladé 112

5 3 Komunitní zahrada pro obyvatele DPS 85

6 1 Generální úprava parkové části v ulici Palachova 24

2018 Celkem platných hlasovacích lístků:  841 

2017 Celkem platných hlasovacích lístků:  490

2016 Celkem platných hlasovacích lístků:  423 

elektronická podoba:                 347 z toho 334 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:            99 z toho   89 platných hlasovacích lístků

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2018

elektronická podoba:                  299 z toho 290 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:           212 z toho 200 platných hlasovacích lístků

elektronická podoba:                  542 z toho 512 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:           339 z toho 329 platných hlasovacích lístků
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