
   PARTICIPATIVNÍ   ROZPOČET   MĚSTA   CHOTĚBOŘE   

PRAVIDLA   PRO   PŘEDKLADATELE   
  
  

Řekněte   nám,   jak   naložit   s   částí   rozpočtu!   
  

Město   Chotěboř   se   hlásí   k   moderním   přístupům   v   řízení   města   a   zapojení   obyvatel   do   
rozhodování.   Jedním   z   významných   nástrojů   moderní   správy   města   a   participace   občanů,   je   
participativní   rozpočet.   Ač   používáme   slovo   moderní,   participativní   rozpočet   se   ve   své   
podstatě   obrací   do   minulosti,   do   kolébky   demokracie,   antického   Řecka,   kde   se   na   
rozhodování   podíleli   všichni   občané.     
  

Díky   participativnímu   rozpočtu   mohou   občané   Chotěboře   rozhodovat   o   využití   části   rozpočtu  
na   realizaci   konkrétních   projektů,   které   sami   navrhnou.   
  

Pro   rok   2021   je   maximální   částka   projektu,   stejně   jako   celková   vyhrazená   částka,   stanovena  
na   1   000   000   Kč.   Výši   této   částky   do   dalších   let   může   ovlivnit   Váš   případný   zájem/nezájem   o   
tuto   aktivitu.   

  
Participativní   rozpočet   se   dá   rozdělit   do   4   základních   fází:   
  

1. sběr   návrhů   ze   strany   veřejnosti   
2. kontrola   došlých   návrhů   z hlediska   splnění   stanovených   podmínek   
3. hlasování   veřejnosti   
4. realizace   vybraného   projektu   či   projektů   

  
  
  

Pokud   se   tedy   rozhodnete   aktivně   zapojit   -   čímž   nám   uděláte   velkou   radost   a   pokud   Váš   
projekt   zvítězí,   jistě   budete   mít   velkou   radost   i   Vy   -   tak   jako   první   potřebujete   znát   kritéria,   
která   musí   Váš   projekt   splňovat.   
  

Nebojte   se,   jsou   to   jen   ty   nejzákladnější   podmínky,   nic   složitého.   

KRITÉRIA   NÁVRHU   PROJEKTU   -   Jaký   má   být   navrhovaný   projekt?   

  

•   Umístěný   na   veřejném   prostranství   nebo   ve   veřejně   přístupné   budově   ve   vlastnictví   
města   nebo   organizace   zřízené   městem.    

•   Respektující   finanční   limit.     

•   Realizovatelný   do   12   měsíců   od   schválení   zahájení   realizace.   Realizace   probíhá   v   režii   
města.   
•   Proveditelný,   realizace   neodporuje   zákonům,   je   v   souladu   s   územním   a   strategickým   
plánem,   plánovanými   akcemi   a   studiemi   a   dalšími   rozvojovými   koncepcemi   města.     



•   Přínosný   pro   město   a   jeho   občany.     

•    Roční   provozní   náklady   nepřesahují   10%   z   celkové   částky   návrhu   

PŘEDKLADATEL   NÁVRHU   -   Kdo   může   navrhovat   projekty?   

•  Předkladatelem  návrhu  může  být  obyvatel  s  trvalým  bydlištěm  v  Chotěboři  starší  15  let.                
Očekávána  je  aktivní  spolupráce  předkladatele  s  úřadem  a  s  veřejností  v  rámci  celého               
procesu   až   do   ukončení   realizace.     

•   Předkladatel   může   navrhnout   jeden   i   více   projektů.     

•   Předkladatel   si   musí   ověřit   reálnost   rozpočtu   před   podáním   návrhu.     

•   Pokud   předkladatel   zajistí   další   finanční   podporu   z   jiných   zdrojů,   mohou   celkové   
náklady   přesahovat   stanovenou   výši   o   tento   příspěvek.   Předkladatel   je   povinen   písemně   
doložit   poskytnutí   tohoto   příspěvku   formou   čestného   prohlášení   donátora.   Čestné   
prohlášení   dodá   jako   přílohu   předkládaného   návrhu.     

•   Předkladatel   ručí   za   správnost   kontaktních   a   věcných   údajů.     

PODÁNÍ   NÁVRHU   -   Líbí   se   Vám   možnost   podat   návrh   projektu   a   ptáte   se,   kdy   a   jak   na  
to?   

•   Lhůta   pro   podání   návrhu:    8.5.   –   8.8.2021.     
•   Návrh   se   podává   v   písemné   nebo   elektronické   podobě   na   předepsaném   formuláři.     
•  Návrh  musí  obsahovat  název,  lokalitu  realizace,  odůvodnění,  odhadovaný  rozpočet            
včetně  informace  o  nákladech  na  údržbu,  popis  současného  a  plánovaného  stavu  s              
obrazovým   materiálem.     

•   Formulář   a   jeho   přílohy   jsou   k   dispozici   na   webových   stránkách   participativního   
rozpočtu    www.participativni-rozpocet.cz/chotebor      

•  Písemný  návrh  je  nutné  zaslat  na  adresu  Městský  úřad  Chotěboř,  Trčků  z  Lípy  69,  583                  
01,   Chotěboř   nebo   osobně   doručit   na   tato   místa:   

- Podatelnu   v   budově   městského   úřadu,   Trčků   z   Lípy   69,   Chotěboř   
- Informační   centrum,   Fominova   257,   Chotěboř   

  Obálku   označte    „ Chopte   se   Chotěboře“.     

•   Elektronický   návrh   lze   vyplnit   přímo   na   webových   stránkách   participativního   rozpočtu   
www.participativni-rozpocet.cz/chotebor     

•   Konzultace   návrhu:   před   odevzdáním   je   možné   návrhy   konzultovat   –   kontaktní   email:   
pesout@chotebor.cz.     

•   Po   přijetí   návrhu   bude   provedena   kontrola   formální   správnosti.    

  

POSOUZENÍ   NÁVRHU   -   Jak   posoudíme   splnění   kritérií?   

•  Po  ověření  formální  správnosti  návrhu  bude  za  účasti  příslušných  odborů  úřadu              
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vyhodnoceno  splnění  stanovených  kritérií  a  realizovatelnost.  Posuzováno  bude          
především  technické  řešení,  soulad  s  předpisy  a  strategickými  dokumenty  města,            
majetkové  vztahy,  časová  náročnost  realizace,  finanční  náročnost  (návrh  musí  být            
realizovatelný  v  daném  finančním  rozsahu,  posuzováno  bude,  zda  rozpočet  je  reálný,             
zda   jsou   uvedeny   všechny   položky   a   položky   odpovídají   ceníku   prací).     
•  O  kontrole  návrhu  bude  vyhotoven  zápis  s  komentářem.  Pokud  budou  shledány              
odstranitelné  nedostatky  či  nesrovnalosti,  bude  předkladatel  vyzván  k  úpravě  návrhu.            
Pokud  návrh  nebude  vypracován  v  souladu  s  touto  metodikou  nebo  předkladatel  nebude             
souhlasit  s  jeho  úpravou,  bude  návrh  vyřazen.  Pokud  návrh  splní  formální  náležitosti  a               
kritéria   pro   realizaci,   bude   zařazen   do   veřejného   hlasování.     
  

PREZENTACE   NÁVRHU   -   Všechny   realizovatelné   návrhy   představí   předkladatelé   
veřejnosti   během   speciálního   večera   

•   Návrhy   budou   představeny   na   veřejném   setkání,   kde   se   očekává   účast   předkladatele   a   
jeho   představení   projektu   

  

HLASOVÁNÍ   -   Projekty   jsme   sesbírali   a   jdeme   hlasovat!   

•   Hlasování   je   určeno   pro   občany   Chotěboře   starší   15   let.     

•   Návrhy   zařazené   do   hlasování   budou   veřejně   prezentovány   na   webových   stránkách   
participativního   rozpočtu   a   v   dalších   médiích.     
•  Hlasování  o  návrzích  bude  probíhat  elektronicky  na  webových  stránkách            
participativního  rozpočtu   www.participativni-rozpocet.cz/chotebor .  Hlasování  bude       
ověřováno   přes   kontrolní   SMS.   

•  Hlasování  bude  umožněno  také  přímo  na  podatelně  městského  úřadu  a  v  informačním               
centru.  Stále  však  platí,  že  každý  občan  má  pouze  jeden  hlas.  Je  pouze  na  Vás,  jestli                  
budete   hlasovat   přes   internet,   nebo   na   jednom   z   hlasovacích   míst.   

REALIZACE   -   Jak   a   kdy   potom   realizujeme   vítězný   projekt/projekty?   

•   Podle   výsledku   hlasování   bude   sestaveno   pořadí   návrhů   určených   k   realizaci   do   
vyčerpání   alokované   částky,   které   bude   předloženo   ke   schválení   radě   města.     

•   Poté   bude   zahájena   administrativní   a   projektová   příprava   a   vlastní   realizace.     
•   Předkladatel   bude   seznámen   s   dalším   postupem,   bude   průběžně   informován   o   realizaci   
a   případných   změnách,   ke   kterým   se   bude   moci   vyjádřit.     

•   Odpovědnost   za   realizaci   přebírá   město   Chotěboř,   to   vydává   průběžné   zprávy   o   
realizaci.     

  
  

Těšíme   se   na   Vaše   návrhy,   tak   směle   do   toho!  
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