
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 
 DNE: 14.03.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 4/2019/STA/3 

 

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 2020 do výše max. 600 tis. Kč. 

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: 
Starosta města 

Předkládá: 
Rada města 

 



 
Název materiálu:  Participativní rozpočet 
 
Počet stran:    1 
 
Počet příloh:   6 
 
 
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 
 

• Rada města č. 9 Usn.140/2019/STA  Participativní rozpočet 
 
 

 
Návrh řešení 
 

• Doporučení zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky do rozpočtu 
města Žďár nad Sázavou pro rok 2020 do výše max. 600 tis. Kč. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• nejsou 
 

 
Doporučení předkladatele 
 

• Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky 
do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2020 do výše max. 600 tis. Kč. 

 
 
 
Stanoviska  
xxx 
 



PARTICIPATIVNI 
ROZPOCET 

PRAVIDLA 
PRO PARTICIPATIVNi ROZPOCET 

Navrhovatele navrhU jsou klfcoyYmi aktery procesu. Je zadoud, a by aktivne spolupracovali s urad em is vei'ejnostf. V ramci vei'ejnych 
projednanf budou navrhovatele sami ucastnikum predstavovat sve namety a navrhy resenr. Orad rna plnit pouze roli odborneho 
konzultanta v ramci dopracovavanf doslych navrhu, organizatora vei'ejnych projednanf a realizatora investic. 

KRITERIA PRIJATELNOSTI PROJEKTO 

• Projekt musr pi'i jeho podanf podpoi'it alespori 1 5 obcanu mesta Zdar nad Sazavou, musr bYt vei'ejne prospesny. 

• Realizace projektu nepi'esahne 24 mesfcu od data schvalenr radou mesta. 

• V pi'fpade lnvesticnfho projektu musf bYt projekt realizovan na pozemku mesta, realizace projektu musf bYt v kompetenci 
mesta. 

• Projekt musf bYt v souladu se strategickymi a koncepcnfmi dokumenty mesta: 

- Strateqie rozvoje mesta 

- Ozemne planovaci dokumentace jako je uzemnf plan mesta a Strateqie centrum 

• Projekt nesmr bYt soucasne spolufinancovan z dotacnfch titulu nebo grantu mesta, nesmr bYt realizovan z prosti'edku jiz 
schvaleneho rozpoctu mesta. 

• Navrhy nesmi pi'ekrocit dany financni rozpocet. 
Schvaleny limit je maxi maine 7 00% z celkoveho objemu financf alokovanych pro participativnf rozpocet (pro rok 20 7 9 je to 
600 000 Kc). Nakfady na 7 projekt tak nesmf pfesdhnout 600 tisfc korun, a to vcetne DPH a vsech nakfadu souvisejfcfch s realizacf, 
nap f. ndkfady na zpracovanf projektove dokumentace, bud e-li to povaha investice vyiadovat a pod.). 

FORMALNiPODOBAZPRACOVANiNAVRHU 

Co musr navrh obsahovat? 

• nazev 

• popis yYchozf situ ace, na kterou autoi'i reagujf vcetne pi'esne specifikace mfsta a ilustrativni fotografie, pi'ipadne passport nebo 
projektovou dokumentaci 

• popis navrhovaneho i'eseni (ucel, en, aktivity atp.) 

• popis toho, koho se nejvice dotkne yYsledne i'eseni a komu je urceno 

• soucastr popisu navrhovaneho projektu musi bYt podpisoyY arch, kte,Y doklada, ze navrh podporuje alespori 15 obyvatel 
mesta 

• odhadovane naklady na realizaci projektu 

• kontakty na autora navrhu 

• podklady/informace pro posouzeni moznostl realizace navrhu (napi'. yYkresy, vizualizace, typy navrhovanych prvku, pasport, 
projektova dokumentace aj.), ktere budou definovat pi'esnou lokalizaci a prostorove pozadavky navrhu 

ZP0SOB PODANi NAVRHU 

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

• V papirove podobe- formulare jsou k vyzvednuti v informacni kancelari ve vestibulu Mestskeho ui'adu. Vyplnene formulai'e 
pak odevzdavejte osobne na podatelne ui'adu MeU Zd'ar nad Sazavou. Formulai'e musi bYt odevzdany v zalepene obalce 
s oznacenrm Aktivne pro Zd'ar- participativnf rozpocet. 

POSUZOVANi PRIJATELNOSTI NAVRHU 

Navrhy projektu u sebe sousti'ed'uje koordinatorka, ktera provede kontrolu jejich formalnr spravnosti. V pi'ipade formalni 
spravnosti je postupuje na pi'islusny odbor MeU, ktery posoudr, zda je navrh realizovatelny v ramci participativniho rozpoctu 
z hlediska naplne projektu, financovani, casoveho harmonogramu a podminek pravidel. Kazdy zadatel bude o pi'ijatelnosti 
navrhu informovan. 
v pi'fpade stanoveni pi'ipominek k dopracovanr bude mrt autor 10 dnr na doplnenr sveho navrhu a jeho opetovne 
odevzdanf. V pi'fpade nedop)nenf, Ci odevzdanf upraveneho znenf po termfnu stanoveneho ve yYZVe pro UpraVU, bude navrh 
vyi'azen. 
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PARTICIPATIVNf 
ROZPOCET 

PRAVIDLA 
PRO PARTICIPATIVNl ROZPOCET 

LHOTA PRO PODANI NAVRHO 

Sve navrhy muzete podavat od 1. cervna 2019 do 28. cervna 2019 

PODMtNKY PRO PODANI NAVRHO 

Navrhovatelem muze bYt pouze obyvatel mesta Zdar nad Sazavou starsf 18 let, ktery je obcanem Ceske republiky 
nebo ma trvaly pobyt na uzemf CR. 

Svuj niMh musf navrhovatel podporit podpisy alespon 15 obyvatel. 

Soubory ke stazenf: Podpisov)f arch Piihlasovacf formular navrhu projektu Souhlas autora navrhu 

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

HLASOVANI 

Od 1. do 20. ifjna 2019 bude ve meste probfhat hlasovanr. Svuj hlas muzete udelit tem navrhum, ktere chcete 
ve Zd'are nad Sazavou realizovat. 

Hlasovat muzete pohodlne z domova pres internet, ale i osobne v informacnf kancelai'i Mestskeho ui'adu Zdar nad sazavou, 
v budove polikliniky, knihovny a Relaxacnfho centra. 

Pravidla pro hlasovanf: 

• Hlasovat mohou pouze obyvatele Zd'aru nad Sazavou, kteif v den hlasovanr dovrsili 15 let. 

• Konkretnf podoba volebnfho algoritmu bude stanovena na zaklade poetu hlasovatelnych navrhu. 

ZP0SOB VYHODNOCENI HLASOVANI 

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

• 8udou seeteny, pi'fpadne odeCteny veskere hlasy pro jednotlive projekty a na zaklade poCtu techto ziskanych hlasu 
bude sestaven v}lsledny zebi'fcek. 

• Na zaklade tohoto zebi'fcku budou m1sledne rozdeleny financnf prosti'edky potiebne pro realizaci projektu, 
a to v poi'adf od projektu, ktery ziskal nejvlce bodu az do vycerpanf pi'idelenych financnich prosti'edku . 

• v pifpade, ze financni prostiedky nedostacujf na realizaci nasledujicfho projektu v zebrfcku, bude se realizovat 
takov}l nasledujfd projekt, ktery bude pokryt zbyvajfci financnf castkou. 

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

V pripade dotazu, ci potreby konzultad, kontaktujte prosim pracovnici MeO - Radku Remarovou, komunitni koordinatorku 
(tel.: +420 566 688 396, mobil: +420 778 744 303, e-mail: radka.remarova@zdarns.cz) 
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PARTICIPATIVNI 
ROZPOCET 

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE 

PRIHLASOVACi FORMULAR 
NAVRHU PROJEKTU 

.~.rT!.~.~.~ .. ~ .. PfiJrT!.~.~.~ .. ~~Y.~.~.~Y.~~~.I.~.~ ..................................................................................... .... ................................ .......................... . 

AcJ.r~.!;.~ .. ~YcJ..I.!~.t~ .. ~~xr.~.~Y.~~~-~-~ .. r:t~ .. ~~.~~.L~.~~~~ .. ~~:~r. .. ~~cJ..~.~;z.~y~~.= ............................. ... ...................................... . 

AcJ.r~.!;.~ .. ~.r:Y.~.~~.~.~ .. P.~~Y.t.u. .. ~.~Y.r.~~Y.~~~!~ .. (P.~~.u..~ .. !;.~ .. !!~! .. ~~ .. ~~.r.~.!;Y .. ~YcJ.!.i.~~~t ..................... .. ..... ... ....................... . 

Kontaktni e-mail : 

Kontaktni telefon: 

NAVRH 

Nazev: 

Oduvodneni: 

Co nejpfesnejsf oduvodneni navrhu, jakou situaci vas navrh fesi, cim bude pffnosnY, 

-~~P!~: ........................................................................................................ .................................. ................................................ .. ........ .......... . 

Co nejpfesnejsf popis navrhu, aktivit, prvku, zpusobu realizace a pod. 
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PARTICIPATIVNf 
ROZPOCET 

PRIHLASOVACi FORMULAR 
NAVRHU PROJEKTU 

.~f.~.~.P.~.~~.~~~~~ .. ~~.~.~.~.~.Y..: ... ........................................ .......................................................................................................................... . 
V.Yse pfedpokladanych nakladu, a to vc. DPH a veskef'jch souvisejicich m!Jkladu. 

Jak zjistit vysi nakladu a co jsou souvisejici naklady? 

Navrhovatel s1 musl udelat ke zjisteni nakladu pruzkum, napriklad u dodavatelu sluzeb, pozadovanych 
komponentu c1 u realizatoru podobnych proJektu . Souvisejlcl naklady jsou vsechny naklady, bez kterych 
se realizace neobejde a ktere je nutne zohledmt 

.9..~.~~~ .. Pg.~~l:l .. ~~.~il. .YY.l1.Z.!Y.~J~~.~~.~ .. r:'.~.V..r~ . .Pgj~~.~ .. r~~.li:z.~.~i. : ....... ..................... .............. ..... ....................... .................... . 
Pocet osob, ktere budou finalni podobu navrhu uzivatlpro net by by/a realizace navrhu pfinosem. 

Datum a misto: 

.P..~qi?.!~ .. ~~Y.~~.~.V.~~~.I.~.: ...................... ................... .................................................. .... ............... ..................................... .. ...................... . 
Podpisem navrhovatel souhlasi se zpracovfmim osobnich udaju. Osobni tldaje budou stout it pouze pro potfeby 
Mestskeho tlfadu td'aru nad Sazavou, pro komunikaci s navrhovateli a nebudou poskytovany dalsfm osobam. 

PRiLOHY 

Pi'floha c. 1: Podpiso¥Y arch (povinna prfloha) 

Priloha c. 2: Anotacni fotografie I obrazek (povinna pi'floha) 

Priloha c. 3: Souhlas autora navrhu (povinna priloha) 

Dalsl prllohy: (nepovinne- vizualizace, vykresy, fotodokumentace ... ) 
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PARTICIPATIVNI 
ROZPOCET 

JMENO A PRiJMENi NAVRHOVATELE: 

NAZEV NAVRHU: 

Svym podpisem podporuji podanl vyse uvedeneho m1vrhu v ramci projektu 
Aktivne pro Zdar- participativnl rozpocet Zd'ar nad Sazavou pro rok 2019. 

JMENO A PR[JMEN[ ADRESA BYDLI~TE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

:Ld'ar nad Sazavou, rok 2019 

PRiLOHA NAVRHU: 
PODPISOvY ARCH 

POD PIS 
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PARTICIPATIVNi 
ROZPOCET 

NAVRH 

Nazev: 

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE 

SOUHLAS 
AUTORA NAVRHU 

.~.~.~.~.~ .. ~ .. P~!J~.~.~.!..~~YT~g.Y.~~.~.1.~.= ............................................. .... ...................................... ............................................................. . 

SOUHLAS 

Autor navrhu do PAR bere na vedomi , ze vyberem jeho navrhu v PaR mu nevznika narok na uzavreni 

smlouvy o dilo nebo objednani zpracovani projektove dokumentace pro prislusna povoleni a pro 

realizaci stavby, ktera je predmetem autorova navrhu, a ani jiny financni narok na licencni nebo jakoukoli 

jinou odmenu spojenou s dusevnim vlastnictvim autora. Autor odevzdanim navrhu poskytuje mestu 

bezuplatnou, vyhradni a neomezenou licenci k uziti navrhu vsemi zpusoby s pravem zmeny ci jineho 

zpracovani navrhu. Autor navrhu do PAR souhlasi, aby jeho navrh byl podkladem pro vyberove fizeni 

na projektanta podle smernice mesta a zakona o zadavani verejnych zakazek, ktereho se muze pri 

splneni kvalifikacnich pfedpokladu zucastnit. Pfedlozeny navrh je inspiraci bez naroku na ohodnoceni. 

MiSTO, DATUM A PODPIS 

Y.~.= ....................... .. .................. ........ .... ............................ ~.~.~.= .... ................................. .. ........ .... ... P.~~P!~: ..................... .. .............. .............. . 

Zdar nad Sazavou, rok 2019 strana 1 



PARTICIPATIVNI PREZENCNi LISTINA 
ROZPOCET 

JEDNANi KONANE ONE: 

Svym podpisem souhlasim s informovanim v ramci participativniho rozpoctu Zd'aru nad Sazavou 2019. 

JMENO A PIHJMENI KONTAKTNi EMAil PODPIS 

2d'ar nad Sazavou, rok 2019 strana 1 



~ PA~TICIPATIVNf 
- ROZPOCET 

1. Rada mesta 

2. Zastupitelstvo mesta 

3. lnformovanl a motivace obcanu 

• Kompletnf prezentace podoby projektu prosti'ednictvfm dostupnych medif a 

distribucnfch kanalu 

zpravodaj 

web 

face book 

• lnformativnf verejne setkanf 

4. Podavanl navrhu projektu obcany 

• Otevrenf moznosti podavat projekty 

CASOvY 
HARMONOGRAM 

25.02.2019 

14.03.2019 

duben 

do 31.03.2019 

do 31.03.2019 

09.04.2019 

01.06.- 28.06.2019 

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

5. Odborne zhodnocenl navrhu obcanu urednfky MeU 

• Zpetna vazba autorum 

• Zverejnenf kratke anotace projektu 

6. Prezentace navrhu 

• Realizace verejneho diskuznfho setkanf. 

• Zverejnenf detailnfch informacf o zpusobu hlasovanf. 

Zpravodaj zai'i INFO o hlasovani, hlasovad lfstek 

• Finalizace projektu odevzdanych k hlasovanf 

• Uverejnenf kompletnfho seznamu projektu k hlasovanf 

7. Vyber navrienych projektu 

• Hlasovanf- on line, hlasovacf lfstky 

urny- MeU, poliklinika, Relax, knihovna 

• Zverejnenf o vysledcfch hlasovanf 

• Rada mesta 

• Zverejnenf- web 

• Zpravodaj- listopad 2019 

8. Evaluace projektu 

• Alokace f inancf na realizaci vfteznych navrhu 

• zpravodaj info 

do 12.07. 2019 

do 31.07. 2019 

do 16.08. 2019 

do 30.08. 2019 

05.09.2019 

do 20.09. 2019 

01.10. - 20.10. 2019 

04.11.2019 

do 10.11.2019 

listopad 2019 
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