Pravidla participativního rozpočtu Mnichovic 2019/2020
·

Radnice vyčlení na PRo Mnichovice 600 tisíc Kč.

·

Jeden projekt (návrh) může mít rozpočet maximálně 300 tisíc.

1. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli:
· Návrh může podat každý obyvatel Mnichovic (tj. trvale bydlící či žijící)
· Návrh musí být formálně správně proveden
· Návrh projektu musí podpořit svým podpisem na formuláři minimálně 15 obyvatel
Mnichovic ve věku dovršených 16 let.
· Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden projekt.
2. Formální podoba zpracování návrhu
Návrhy občanů musí obsahovat následující:
· název
· popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa a ilustrativní
fotografie (vizualizace)
· popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.)
· uvedení cílové skupiny navrhovaného projektu (koho se nejvíce dotkne a komu je určen)
· odhadované náklady na realizaci projektu (včetně informací o nákladech na údržbu)
· kontakty na autora návrhu
Součástí popisu navrhovaného projektu, pak musí být (a) podpisový arch, který dokládá, že návrh
podporuje alespoň 15 obyvatel města, (b) ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu
nebo k němu má autorská práva, (c) písemný souhlas vlastníka s realizací investičního projektu na
vlastním pozemku, pokud to situace vyžaduje.
3. Formální postup odevzdání návrhu
V této fázi je cílem maximalizovat počet návrhů, proto koordinátor komunikuje s autorem ihned.
· Návrh je odeslán elektronicky pomocí on-line rozhraní nebo e-mailem na adresu
koordinátora (s požadovanými přílohami), případně v papírové podobě na podatelnu
Městského úřadu Mnichovice.
· Návrhy projektů shromažďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální
správnosti.
· V případě formální správnosti je postupuje na vedení města Mnichovice.
· V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. Autor má 5
pracovních dní na formální doplnění svého návrhu a jeho opětovné odevzdání.
4. Pravidla pro ověření realizovatelnosti návrhů projektů:
· Realizace projektu musí být v kompetenci města.
· V případě investičního projektu musí být tento na pozemku města nebo musí obsahovat
předběžný souhlas vlastníka s realizací projektu.
· Náklady na projekt nesmí přesáhnout 50 % celkové částky určené na participativní rozpočet.
· Projekt musí být realizovatelný během 1 roku.
· Z participativního rozpočtu města Mnichovice nemohou být podporovány provozní náklady

·

spolků nebo organizace společenských akcí.
Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny.

5. Pravidla pro výběr realizovatelných návrhů – závěrečné hlasování:
· Hlasování se mohou účastnit obyvatelé Mnichovic, kteří v den hlasování dovršili 14 let.
· Hlasování je tajné nikoliv anonymní (bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu
přiděleného telefonním číslům).
· Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i
záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven
na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
· Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však
maximálně jeden hlas.
· Projekt s převažujícím počtem záporných hlasů nad kladnými nemůže být zařazen mezi
vítězné projekty.
· Projekty vítězí dle pořadí hlasů až do vyčerpání celé částky 600 tisíc
· Pakliže hraniční projekt v součtu s ostatními vítěznými projekty převýší celkovou hranici
600 tisíc Kč a částka, která bude nad tuto hranici, bude menší než 10% rozpočtu PRo
Mnichovice (tedy pro ročník 2019/2020 max. 60 tisíc), doplatí takovou částku město
Mnichovice a projekt bude realizován, protože získal vysokou podporu hlasujících.
· Pakliže chybějící částka bude větší než 10% rozpočtu PRo Mnichovice, bude takový
hraniční projekt vyřazen a realizovány budou následující projekty až do vyčerpání celé
částky 600 tisíc korun.

