Dobrý nápad
Úvod:
Participativní rozpočet města Roztoky s názvem „Dobrý nápad“ nabízí občanům možnost podílet se
na nakládání s veřejnými prostředky, umožňuje ovlivňovat použití části zdrojů veřejného rozpočtu a
otevírá dialog mezi občany a volenými zástupci města i mezi občany navzájem. Občané města tak
mohou nejen ovlivnit své okolí, ale také se mohou fakticky podílet na fungování místní samosprávy a
osobně přispět k rozvoji našeho města.
Pro participativní rozpočet „Dobrý nápad“ bude z rozpočtu města Roztoky pro rok 2020 vyčleněna
částka 450 000 Kč.

Obecná pravidla:











Nápad může předložit občan města trvale hlášený ve městě Roztoky starší 12 let. Předložit
může až dva nápady. Svůj nápad musí podpořit podpisy 5 garantů (minimálně jeden starší 18
let).
Náklady na 1 nápad nesmí přesáhnout 200.000,- Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s
realizací apod. (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha
projektu vyžadovat).
Nápad musí být realizován na majetku města. Finanční prostředky bude vynakládat město
Roztoky.
Nápad se musí zaměřovat na zlepšení podoby veřejných prostor města.
Nápad musí být realizovatelný do konce roku 2020.
Navrhovatelé budou aktivně spolupracovat s městským úřadem i se spoluobčany. V rámci
veřejného projednání budou navrhovatelé sami svým spoluobčanům představovat své
nápady. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých
návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.
Realizovány budou ty nápady, které získají největší podporu občanů v on-line hlasování.

Pravidla pro výběr nápadů:









Hlasování o „Dobrých nápadech“ proběhne on-line formou.
Každý hlasující musí být ověřen pomocí speciálního kódu zaslaného na mobilní telefon a je
unikátní. Hlasující musí být při hlasování na území města Roztoky a musí k hlasování použít
zařízení, které dokáže polohu ověřit.
Hlasující bude moci vybrat nápady, které by podpořil pomocí pozitivních hlasů. Počet
pozitivních hlasů bude 1/3 celkového počtu realizovatelných nápadů. Jednomu nápadu je
možné dát pouze jeden hlas. Hlasující může, ale nemusí využít všechny své hlasy.
Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku se
rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci nápadu, v pořadí od nápadu, který získal
nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
Pokud náklady na konkrétní návrh přesáhnou zbývající dostupné finanční prostředky, dostává
přednost následující, méně finančně náročný, návrh. Rada nebo zastupitelstvo města může
rozhodnout, že chybějící částka bude městem navýšena nad stanovený roční limit.

Dobrý nápad
Jak se zapojit do Dobrého nápadu
Dobrý nápad je tzv. participativní rozpočet města Roztoky, který bude v roce 2019-20 pilotně
otestován. Dobrý nápad je realizován na základě koaliční spolupráce TOP09 a sdružení Sakura. Jde o
další počin, který umožňuje občanům města větší měrou promluvit do rozhodování o konkrétních
investicích, které se budou realizovat.

Harmonogram





1. 11. – 18. 12. 2019 – podávání nápadů pro Dobrý nápad
19. 12. 2019 – 31. 2. 2020 – ověření realizovatelnosti a komunikace s navrhovateli
1. 3. 2020 – 1. 4. 2020 zahájení veřejného hlasování
1. 4. 2020 - začátek procesu realizace vyhrávajících Dobrých nápadů a ukončení pilotního
projektu.

Jak podat nápad:






Návrh na Dobrý nápad se podává online formulářem, případně v tištěné podobě na MÚ.
Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Součástí musí být zejména přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci a ilustrační
fotografie, případně alespoň fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou)
součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
Nápad musí splňovat všechna pravidla uvedené ZDE
Nápad musí být realizován na majetku města. Ověřit lze na mapě, která je na ZDE případně
na webu https://www.ikatastr.cz/
Nápad musí být předložen nejpozději 18.12.2019. Později podané návrhy nebudou
připuštěny do další fáze procesu.

Co bude následovat a jaká je role navrhovatele:






Po ukončení sběru nápadů budou všechny nápady uveřejněny na webu, následně proběhne
fáze ověření realizovatelnosti za strany MÚ a navrhovatelé budou případně vyzváni
k úpravám a zpřesnění nejasností v předloženém nápadu.
Navrhovatelé realizovatelných nápadů budou MÚ následně vyzvání k představení svého
nápadu veřejnosti.
Hlasování proběhne přes online aplikaci na webových stránkách Dobrého nápadu.
Nápady, které zvítězí v hlasování, bude realizovat město Roztoky.

