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NÁZEV: 
 

Participativní rozpočet 

 

ANOTACE: 
Participativní rozpočtování je nástroj, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných, na 
místní politice. Občané se zapojují do plánování části rozpočtu a rozdělování veřejných 
prostředků. Jinými slovy obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, části) či členové komunity 
mohou diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu.  
Participativní rozpočet je tak formou přímé demokracie. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města 
Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše max. 600 tis. Kč. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník 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: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Starosta města 

Předkládá: 
Rada města 

 



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

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí 
a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné popsat 
participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují 
obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. Postup, kterým radnice dospěje k tomu, jaké 
návrhy občanů budou součástí tohoto participativního rozpočtu, se může značně lišit od města 
k městu. Stejně tak se liší výše resp. podíl financí takto vyčleněných v rámci městského rozpočtu. 
V rámci tohoto projektu jsme se inspirovali zejména v Evropě, konkrétně v Polsku, kde je více než 
stovka měst, které tento nástroj využívají.  

Zvolený participativní postup popsat ve zkratce tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se 
za peníze z participativního rozpočtu mělo v obci v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto 
návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích.  
Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají 
radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování určené všem 
obyvatelům o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. 
 
 
 
Geneze případu 
 
 

• V roce 2017 byl participativní rozpočet zařazen do rozpočtu města poprvé. 
 

• Rada města č. 59 Usn. 921/2017/STA  Participativní rozpočet 
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. 
 

 
Návrh řešení 

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

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 

 
Doporučení předkladatele 

• 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. 

 
 
Stanoviska  



PARTICIPATIVN i 
ROZPOCET 

1. Rada mesta 

2. Zastupitelstvo mesta 

3. lnformovanf a motivace obcanu 

• Kompletnf prezentace podoby projektu prostrednictvfm dostupnych medii a 

distribucnfch kanalu 

zpravodaj 

web 

face book 

• lnformativnf verejne setkanf 

• Sousedska setkanf 

4. Podavanf navrhu projektu obcany 

• Otevrenf 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 

• Formalnf kontrola, rozdelenf ve strukture uradu die kompetencf odboru/oddelenf. 

s. Odborne zhodnocenf navrhu obcanu uredniky MeU 

• Zpetna vazba autorum 

• Zverejnenf kratke anotace projektu 

6. Prezentace navrhu 

• Realizace verejneho diskuznfho setkanf. 

• Zverejnenf detailnich informacf o zpusobu hlasovanf. 

Zpravodaj zari INFO o hlasovanf, hlasovad lfstek 

• Finalizace projektu odevzdanych k hlasovani 

• Uverejnenf kompletnfho seznamu projektu k hlasovanf 

7. Vyber navrzenych projektu 

• Hlasovanf- on line, hlasovacf Hstky 

urny- MeLJ, poliklinika, Relax, knihovna 

• Zverejnenf o vysledcfch hlasovani 

• Rada mesta 

• Zverejnenf- web 

• Zpravodaj -listopad 2017 

8. Evaluace projektu 

• Alokace financf na realizaci viteznych navrhu do rozpoctu 2017 

• Vyhodnocenf prubehu procesu a navrh na zlepsenf pro dalsf rocnf -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 



PARTICIPATIVNf 
ROZPOCET 

PRAVIDLA 
PRO POD.AV.ANi N.AVRHO 

Navrhovatele navrhu jsou klfcovymi aktery procesu. Je zadoud, a by aktivne spolupracovali s urad em i s verejnostf. V ramci verejnych 
projednanf budou navrhovatele sami ucastnfkum predstavovat sve namety a navrhy resenf. urad rna p lnit pouze rol i odborneho 
konzultanta v ramci dopracovavanf doslych navrhu, organizatora verejnych projednanf a realizatora investic. 

KRITERIA NAVRHO PROJEKTO 

• Projekt musf pri jeho podanf pod poi' it alespor'\ 15 obcanu mesta L:d'ar nad Sazavou. 

• Projekt musf bYt realizovatelny behem j ednoho roku (2018). 

V pi'fpade investicnfho projektu musf bYt projekt realizovan na pozemku mesta. 

• Realizace projektu musf bYt v kompetenci mesta. 

• Navrhy nesmf prekrocit dany financnf rozpocet. 
Schvaleny limit je maximalne 50% z celkoVI?ho objemu fmancf alokovanych pro participativnf rozpocet (pro rok 20 77 je to 
600 000 Kc). Naklady na 1 projekt tak nesmf pfesahnout 300 tisfc korun, a to vcetne DPH a nakladu souvisejicfch s reafizacf 
(napf. naklady na zpracovanf projektove dokumentace, bude-li to povaha investice vyiadovat a pod.). 

FORMALNiPODOBAZPRACOVANiNAVRHU 

Co by mel navrh obsahovat? 

• nazev 

• popis v9chozf situace, na kterou autori reagujf vcetne presne specifikace mfsta a ilustrativni fotografie 

• popis navrhovaneho resenf (ucel, cfl, aktivity atp.) 

popis toho, koho se nejvfce dotkne vysledne resenf a komuje urc}no 

• soucasti popisu navrhovaneho projektu musf bYt podpisov9 arch, ktery doklada, 
ze navrh podporuje alespoi\ 15 obyvatel mesta. Tiskopis podpisoveho archu je ke stazenf na webov9ch strankckh mesta. 

odhadovane naklady na realizaci projektu (vcetne informaci 0 nakladech na udrzbu) 

kontakty na autora navrhu 

PROVEDITELNOST 

Navrh musf obsahovat podklady/informace pro posouzenf moznosti realizace navrhu. Soucastf musi bYt zejmena presna 
lokalizace a prostorove pozadavky na realizaci, pi'fpadne fotodokumentace stavajiciho stavu. Vhodnou, nikoliv povinnou, 
soucasti jsou pak graficke poklady (v9kresy, vizualizace, typy navrhovanych prvku aj.). 

ZPUSOB POD .ANi NA VRHU 

• Elektronicky- formulare ke stazeni naleznete na webu mesta. Vyplnene formulare s povinnymi pi'ilohami zasflejte na 
e-mailovou adresu radka.remarova@zdarns.cz. 

• V papirove podobe- formulare jsou k vyzvednuti v informacni kancelari ve vestibulu Mestskeho uradu. Vyplnene formulare 
pak odevzdavejte osobne na podatelne uradu MeU Zd'ar nad Sazavou. Formulare musi byt odevzdany v zalepene obalce 
s oznacenim Aktivne pro Zdar - participativni rozpocet. 

Navrhy projektu u sebe sousti'ed'uje koordinatorka, ktera provede kontrolu jejich formalni spravnosti. V pi'fpade formalni 
spravnosti je postupuje na pi'fslusny odbor MeU. V pi'fpade formalnfch nedostatku vrad navrh autorovi k dopracovanf. Autor 
rna 5 dni na doplneni sveho navrhu a jeho opetovne odevzdanf. v teto fazi je diem maximalizovat pocet navrhu, proto 
koordinatorka komunikuje s autorem ihned. 
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PARTICIPATIVNI 
ROZPOCET 

PRAVIDLA 
PRO PODAVANi NAVRHO 

LHUTA PRO PODANi NAVRHO 

Sve navrhy muzete podavat od 1. cervna 2017 do 30. cervna 2017 

PODMiNKY PRO PODANi NA VRHO 

Navrhovatelem muze b:ft pouze obyvatel mesta 2:d'ar nad Sazavou stars! 18 let, ktery je obcanem Ceske republiky 
nebo ma trvaly pobyt na uzemf CR. 

• Svuj navrh musi navrhovatel podpoi'it podpisy alespon 15 obyvatel. 
Tiskopis ke stazeni na webov>'ch strankach mesta L:d'ar nad Sazavou. 

Oblasti, ve kterych muze b:ft navrh podan, nejsou nijak omezeny (sport, uprava vei'ejnych prostor, dopravni infrastruktura, 
vzdelavani, volnocasove aktivity, zivotnf prosti'edi, zelen, odpady atd ... ). 

HLASOVANi 

Od 1. do 31. i'ijna 2017 bude ve meste probfhat hlasovani. Svuj hlas muzete udelit tem navrhum, ktere chcete 
ve 2:d'ai'e nad Sazavou realizovat. 

Hlasovat muzete pohodlne z domova pres internet, ale i osobne v informacni kancelari Mestskeho ui'adu 2:d'ar nad Sazavou, 
v budove poliklin iky, knihovny a Relaxacniho centra. 

Pravidla pro hlasovani: 

Hlasovat mohou pouze obyvatele L:d'aru nad Sazavou, ktei'i v den hlasovani dovrsili 15 let. 

Konkretni podoba volebnfho algoritmu bude stanovena na zaklade poctu hlasovatelnych navrhu. 

ZP0SOB VYHODNOCENi HLASOV ANi 

• Platne hlasy budou pouze ty, ktere budou v souladu s pravidly uvedenymi vyse. 

• Budou secteny, pi'fpadne odecteny veskere hlasy pro jednotlive projekty a na zaklade poctu techto zfskanych hlasu 
bude sestaven v>'sledny zebi'icek. 

Na zaklade tohoto zebi'fcku budou nasledne rozdeleny financnf prosti'edky poti'ebne pro realizaci projektu, 
a to v poi'adf od projektu, ktery zfskal nejvice bodu az do vycerpani pi'idelenych financnfch prosti'edku. 

• v pi'fpade, ze financnr prosti'edky nedostacujf na realizaci nasledujfdho projektu v zebi'fcku, bude se realizovat 
takovy nasledujfd projekt, kt ery bude pokryt zbyvajfcf financnf castkou. 

Pokud zfskajf dva ci vfce projektu stejny pocet bodu, bude se realizovat projekt s nejvyssfm rozpoetem. 
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