Nápady pro Libuš a Písnici
Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš 2023
1. Úvod
Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část
veřejných prostředků investována. Zapojují se přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu
městské části. Mají možnost navrhovat projekty ke zlepšení kvality života a veřejného
prostoru, účastnit se diskuzí nad projekty a hlasovat o vítězných návrzích.

2. Rozpočet
•

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městské části na rok 2023, která bude v rámci
participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů bude činit 500 000,Kč.

•

Minimální uznatelné náklady na jeden projekt činí 20 000,- Kč včetně DPH. Maximální
náklady na jeden projekt činí 300 000,- Kč včetně DPH.

3. Harmonogram
Harmonogram jednotlivých fází participativního rozpočtu městské části Praha-Libuš je
uveden v následující tabulce a bude vždy v časovém předstihu upřesněn:
OBDOBÍ

FÁZE

1.9.2022 – 15.10.2022

podávání návrhů

16.10.2022 – 30.11.2022

kontrola a doplnění

prosinec 2022

představení návrhů

2.1.2023 – 31.1.2023

hlasování

1

únor 2023

vyhlášení výsledků

březen 2023 – prosinec 2023

realizace

4. Návrh projektů
•

Navrhovatelem musí být občan starší 15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš (u
osoby mladší 18 let je nutné doložit souhlas zákonného zástupce), nebo právnická
osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v MČ Praha-Libuš.

•

Každý navrhovatel může podat maximálně 2 projekty celkem.

•

Podání návrhu musí podpořit alespoň pět občanů starších 18 let s trvalým pobytem
v MČ Praha-Libuš (garanti projektu). Každý garant může podpořit libovolné množství
nápadů.

Projekt může být realizován:
•

na pozemcích ve svěřených správě MČ Praha-Libuš, či na pozemcích Hlavního města
Prahy, případně na jiných veřejně přístupných pozemcích soukromých majitelů
(majitel právnická osoba). V případě realizace návrhů na pozemcích Hlavního města
Praha musí navrhovatel sjednat souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s touto realizací.
V případě realizace na jiných veřejně přístupných pozemcích, které nejsou ve správě
MČ Praha-Libuš, ani ve vlastnictví Hl. m. Prahy musí navrhovatel sjednat souhlas
s touto realizací s majitelem těchto pozemků.
•

vlastnictví

pozemků

lze

zjistit

na

portálu

-

https://app.iprpraha.cz/apl/app/majetek/.
•

pouze na veřejně přístupných místech, využitelných všemi občany MČ.

•

nebude v rozporu s územním plánem hl. m. Prahy.

• případná kolize navrhovaného záměru s existujícím objektem podzemních nebo
nadzemních inženýrských sítí je překážkou realizace. Tyto a další limity v území lze
zjistit na portálu – https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/.
•

Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových investičních nákladů
projektu.

•

Navržené projekty musí mít obecně prospěšný charakter.
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•

Navržené projekty nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů
komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

•

Udržitelnost projektu bude 3 - 5 let dle ceny projektu.

V rámci participativního rozpočtu nelze podat projekty, které:
•

vyžadují pro realizaci územní rozhodnutí či stavební povolení.

•

mají obvyklou životnost menší než 3 roky.

•

se týkají dopravních opatření (např. instalace světelných zařízení, přechodů
pro chodce, úpravy křižovatek a komunikací ke zklidnění dopravy).

•

mají charakter jednorázových akcí.

Každý návrh musí obsahovat:
•

kontaktní údaje navrhovatele (jméno/příjmení, email, telefon, adresa).

•

název projektu s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa / GPS souřadnice).

•

detailní popis navrhovaného projektu včetně jeho odůvodnění (jaký problém řeší,
s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny).

•

podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace,
typy navrhovaných prvků aj.).

•

odhadované náklady na realizaci návrhu včetně všech souvisejících nákladů
(například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu po dobu
5 let).

•

souhlas navrhovatele se zpracováním osobním údajů.

•

podpisy garantů projektu.

•

Návrh by měl být realizovatelný během 2 let od výběru v závěrečném hlasování.

•

Návrh musí být podán v termínu určeném pro podávání návrhů.

•

Před

podáním

návrhů

doporučujeme

návrh

konzultovat

s koordinátorem

participativního rozpočtu panem Bc. Petrem Borským: 732 643 920, borsky@prahalibus.cz.

3

Navrhovatelé berou na vědomí, že:
•

na realizaci projektu není právní nárok

•

vítězné projekty nemusí být realizovány v navrhovaném rozsahu, ale případné
úpravy budou komunikovány s navrhovatelem a finální rozhodnutí o úpravě
projektu je svěřeno Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

•

o zadání realizace rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

5. Forma podání návrhu
• elektronicky vyplněním online formuláře umístěného na webových stránkách MČ PrahaLibuš, zasílejte na email borsky@praha-libus.cz, a to v termínu určeném pro podávání
návrhů.
•

v papírové podobě odevzdat na podatelně úřadu MČ Praha-Libuš, v uzavřené obálce s
označením „Návrh: Participativní rozpočet Praha-Libuš – NEOTVÍRAT“ (chybné označení
obálky může být důvodem pro vyřazení návrhu) a to v termínu určeném pro podávání
návrhů.

6. Veřejná setkání
•

Prezentace návrhů, které prošly procesem posouzení realizovatelnosti a byly
vyhodnoceny jako realizovatelné, proběhne formou veřejného setkání, jehož termín
a místo konání bude oznámeno nejpozději 10 pracovních dnů před jeho konáním na
webových stránkách MČ Praha-Libuš, facebooku MČ Praha-Libuš.

7. Posouzení realizovatelnosti návrhů
• Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům úřadu městské
části. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady.
• Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o
důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit
pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci úřadu městské části či koordinátor
participativního rozpočtu a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost
hlasovat.
• Všechny návrhy, které projdou evaluací a postoupí do veřejného hlasování, budou
prezentovány na webových stránkách MČ Praha-Libuš.
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8. Hlasování
• O projektech budou občané městské části Praha-Libuš hlasovat pouze elektronicky
prostřednictvím webové aplikace.
• Pro online hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí
disponovat mobilním telefonem.
• Hlasování bude možné i osobně, na podatelně ÚMČ Praha-Libuš s asistencí zaměstnance
úřadu. Hlasující musí disponovat mobilním telefonem.
• Každý hlasující bude mít k dispozici kladné hlasy i záporný hlas. Záporný hlas lze využít až
po využití hlasů kladných. Přesný počet kladných a záporných hlasů bude zveřejněn před
samotným hlasováním, na základě množství podaných návrhů.
• Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižším počtem
negativních hlasů. Pokud by měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů, pak
se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
• Návrh, který získá více jak 25 % negativních hlasů z celkového počtu hlasů pro daný návrh,
nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.
• Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha-Libuš, na
facebooku MČ Praha-Libuš a v časopise U nás.

9. Obecná ustanovení
• Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na
úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např.
ani nákladů na přípravu návrhu).
• Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na
jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním
návrhu projektu, rovněž nenáleží úhrada ušlého zisku.
• Městská část si vyhrazuje právo v odůvodněných případech konkrétní podané návrhy
odmítnout a nezařadit je do závěrečného hlasování nebo vítězné návrhy nerealizovat
nebo realizaci participativního rozpočtu zrušit.
• Konečné rozhodnutí o ne/realizaci návrhů je v pravomoci Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
Proti rozhodnutí Zastupitelstva MČ není odvolání.

5

