Vyhodnocení participativního rozpočtování
Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v roce 2020
1. Plnění hlavních cílů
2. Plnění návrhů na zlepšení procesu
3. Benchmarking
4. Hodnocení procesu veřejností a autory

zpracovala

Agora CE, o.p.s.
www.agorace.cz
www.participativni-rozpocet.cz

1. Plnění hlavních cílů participativního rozpočtu „Prima nápad“
Cíle 1 – 3 byly definovány v pravidlech participativního rozpočtu pro rok 2020.
Cíle 3 a 7 byly stanoveny pro 1. pilotní ročník. Sledování jejich hodnoty umožňuje srovnání mezi
jednotlivými ročníky.
Kvalitativní cíle 6 – 7 jsou obecného charakteru. Je možné sledovat pouze realizaci aktivit
umožňujících jejich plnění (procesní hodnocení), nikoliv však jejich naplnění (dopadové hodnocení).
Cíl
Plnění
komentář
1. Město v roce
2020 zrealizuje
projekty, které
vyjdou z návrhu
občanů a které
budou mít
hodnotu alespoň
2 000 000 Kč.

 - do konce roku 2020 nebudou zrealizovány úplně všechny


Nesplněno
Zvýšení

návrhy z roku 2019. Zbývá zrealizovat poslední návrh ze 4 Brandýský Skatepark, který bude dokončen v březnu 2021.
Realizace návrhů výrazně překročila plánovaný rozpočet.

 - město realizaci projektů dofinancovalo, případně bylo
zajištěno externí financování (Můj Kraj). Fakticky se participativní
rozpočet zvýšil.

 K realizaci byly ve shodě s hlasováním vybrány návrhy
2. Město v roce
2020 určí návrhy
občanů v hodnotě
2 500 000 Kč

3. Do procesu se
během
závěrečného
hlasování aktivně
zapojí alespoň 5%
(tj. 796) obyvatel
starších 15 let
4. Do průběhu
navrhování
projektů se zapojí
aktivně alespoň
20 občanů se
svým návrhem.
5. O participativní
rozpočet projeví
zájem alespoň ¼
občanů.


Splněno
Nárůst

v hodnotě 2 475 000 Kč.

 Ve srovnání s dalšími 2. ročníky participativních rozpočtů obcí
PO III je tak Brandýs-Stará Boleslav na špičce žebříčku v ČR (viz
graf dále) z hlediska velikosti participativního rozpočtu na 1
obyvatele.

 Do hlasování se zapojilo 944 hlasujících, tj. 5,93% obyvatel
starších 15 let (tj. 15918 dle sčítání ČSÚ k 1. 1. 2020).


Splněno
Pokles

 Oproti roku 2019, kdy se zapojilo 1401 hlasujících tj. 9,3%
obyvatel starších 15 let, je to znatelný pokles1.
 I přes to ve srovnání s dalšími 2. ročníky participativních
rozpočtů obcí PO III je stále Prima nápad jednou na špičce žebříčku
v ČR (viz graf dále).
 Celkem bylo 16 navrhovateli předloženo 19 různých návrhů2.


Nesplněno
Pokles


Nesplněno
pokles

 Ve srovnání s loňským ročníkem roku je tak navrhovatelů 2 x
méně (0,95 vs 2,25 návrhů na 1000 obyvatel)
 Ve srovnání s 2. ročníky participativních rozpočtů obcí PO III je
Prima nápad mezi těmi úspěšnějšími (viz graf dále).
 Unikátních uživatelů bylo v období od ledna do listopadu 3628
tj. necelých 23% obyvatel starších 15 let.

1

Jako hlavní vysvětlení je zřejmě souběh s omezeními danými pandemickou situací – 14. 10. 2020 začínala opět
karanténa.
2
I zde je možné jako hlavní příčinu identifikovat situaci kolem onemocnění COVID 19. Díky tomu, že přijímání
návrhů bylo posunuto do června 2020, se sešlo návrhů více, než v původně plánovaném termínu. Dalším
vysvětlením je také problematická komunikace kolem realizovaných návrhů 2019.
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 V roce 2019 bylo uživatelů stejné množství jako 34% obyvatel
starších 15 let, případně 25% všech obyvatel. Tzn. výrazný pokles
zájmu.
6. Zvýší se
kapacity
pracovníků
městského úřadu
pracovat s
veřejností.
7. Zvýší se znalost
obyvatel o tom,
jaké jsou
kompetence a
možnosti MěÚ
zejména v oblasti
investičních
aktivit města ve
spojitosti
s participativním
rozpočtováním.

Přímo určeni 3 pracovníci jako kontaktní osoby. Ti komunikovali
v případě potřeby s občany-navrhovateli.



Konzultační dny – využili 3 občané
Individuální konzultace s navrhovateli v kategorii „B“ (návrh je
nutné po jeho podání upravit) - 2 navrhovatelé, zbývající on-line.



Nebyla realizována žádná aktivita na podporu osvěty ani ve
spojitosti s uveřejněním výsledků hodnocení realizovatelnosti ani
jindy
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2. Plnění doporučení z předchozího ročníku a doporučení pro další ročník
2.1.

Informovanost o Prima nápadu

Doporučení

Zdůvodnění

Doporučení pro další ročník

Zlepšit informovanost o tom, co se děje s návrhy:
o

o

o

transparentnost
informování o realizaci
návrhů vybraných
k realizaci.
Upozorňovat na to, že
město není vždy schopno
na 100% naplnit představu
autora a návrh bude
realizován s úpravami
Realizace předložených
návrhů, které nebyly
zařazeny do hlasování, ale
budou realizovány městem
propagovat s odkazem na
Prima nápad3.







Průběžná
informovanost řešila
mluvčí, aniž by řešila s
koordinátorkou
Nebyla zveřejněna
žádná informace o
změnách v realizaci

Nebylo zatím nic
realizováno ani
propagováno

Zlepšení spolupráce s koordinátorkou
Informační tok by měl vést z webu
Prima nápadu – FB a další média,
minimálně web alespoň zmínit!
Informovat i o dosažených milnících
např. souhlas autora, část realizace,
upravená projektová dokumentace

Informovat i o realizovaných milnících
– projekt, dotace z Můj Kraj atp.

Zintenzivnit propagaci v průběhu procesu4
o

o

pevně zakotvit alespoň
měsíční periodicitu
aktuálního informování na
webu a FB o tom, co se
děje v Prima Nápadu.

V klíčových momentech
kampaně používat cílenou
placenou reklamu na FB.

Není realizovatelné na
městském FB

Vytvořit pravidelné Prima okénko ve
zpravodaji
Možnost realizace na webu Prima
Nápadu a odkazovat na městský kanál



Nebyla použita

Zvážit vytvoření vlastní FB skupiny
coby platformy pro aktivní občany
Začít používat

Motivovat autory k jejich vlastní práci s veřejnosti – v případech kde je to vhodné
o

ukázat na konkrétním
realizovaném případu, jak
autor pracoval s veřejností
při zpracovávání svého

Trvá jako úkol –
vzhledem k hřišťátku
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Jedná se o návrhy: Nový chodník pod Nemocnicí, Rekonstrukce rozptylové loučky ve Staré Boleslavi, Květinové
koše, Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse, Tunýlkem čistou nohou, Zeleň na průmyslové
4
Vytvořena 2 videa, použití mobilního rozhlasu, zásadní profil FB Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - o čem
se mluví (skupina 13 tis followerů), byl odprodán a městu nebylo umožněno skupinu přímo využít.
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návrhu a při jeho
propagaci.

2.2.
Interní procesy realizace PRima nápadu
Posílit kapacity městského úřadu pro realizaci participativního rozpočtu:
o

o

zajistit koordinátorce
plnohodnotný přístup ke
komunikaci se všemi
zainteresovanými
zaměstnanci obecního
úřadu (komunikace
s veřejností, posuzování
realizovatelnosti a realizace
samotná).
Připravit zaměstnance
městského úřadu na
přímou komunikaci s autory
tj. veřejností.




Díky zapojení
pracovníků MěÚ bylo
zlepšeno (kontrola
realizovatelnosti +
tisková mluvčí).

Předávat lépe informace o průběhu
realizace návrhů PRima nápad mezi
městem, koordinátorkou, tiskovou
mluvčí, autory a veřejností. Zejména
v jednotlivých milnících realizace. A to
i v případech návrhů realizovaných
městem z jiných zdrojů

Do pracovní skupiny zapojit pracovníky městského úřadu
o

Během přípravy realizace a
samotné realizace návrhů a
přípravy dalšího ročníku
zapojovat přímo pracovníky
odpovědné za výběrová
řízení a realizaci.

Konzultační dny
Individuální konzultace

Pokračovat v zavedené praxi



Zvýšit celkovou finanční podporu pro realizaci návrhů
o

Dtto



Zvýšení + zajištění
dotace z Můj Kraj

Zaměřit se na přesnější zpracování popisu návrhů úřadem v období určeném pro
analýzu realizovatelnosti
o

o

V rámci 5 měsíců
vyčleněných na realizaci
návrhů vytvořit přesnější
popisy návrhů vzhledem
k očekávané finanční
náročnosti a popisu
realizace

znovupodávání návrhů
z loňska





Horolezecká stěna – při posouzení byl přítomen městský
architekt + dodány cenové nabídky
Dětské hřiště u aut. nádraží – velmi přesně specifikováno
Skejtovna – podaná cenová nabídka
Cyklostojany – vytipovaná místa + typové prvky + jedna
nabíječka
Rozkvetlé město – OŽP vyhodnotilo
Polabský pumptrack - návrh se stal součástí dlouhodoběji
zamýšlené realizace, byl návrh posouzen jen z hlediska možnosti,
ale např. nebyla prověřována cena.
Oslovení byli, ale
nereagovali. Často jsou
akční v jiných
projektech
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3. Benchmarking
Srovnání PRima nápadu 2020, tj. 2. ročníku participativního rozpočtu s předchozím ročníkem
a s dalšími 2. ročníky participativních rozpočtů obcí typu PO3.

graf 1. - srovnání výdajů participativních rozpočtů na obyvatele
Opava
Turnov
Městský obvod Ostrava-Poruba
Městská Část Praha 3
Žďár nad Sázavou
Krnov
Městská část Praha 6
Městská část Praha 10
Český Krumlov
Slaný
Městský obvod Ostrava-jih
Zlín
Brno
Městská část Praha 11
Znojmo
Městská část Praha 8
Děčín
Chomutov
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2019
Městská část Praha 5
Městský obvod Ostrava Mariánské Hory a…
Semily
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2020
Říčany
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67,17 Kč
79,05 Kč
86,26 Kč
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94,71 Kč
102,44 Kč
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Kč106,30
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124,97 Kč
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328,17 Kč

0,00 Kč
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Graf 2 - počet podaných návrhů na 1000 obyvatel
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graf 3 - účast v hlasování, podíl na celkovém počtu obyvatel
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4. Vyhodnocení zpětné vazby veřejnosti a autorů
Získání zpětné vazby vzhledem ke karanténním opatřením (listopad 2020) proběhlo pouze jako on-line
anketa zvlášť pro veřejnost a zvlášť pro autory návrhů. Pomocí on-line dotazníku (google forms), mohli
poskytnout zpětnou vazbu k procesu od 28. 10. do 22. 11.
Využili jsme obdobné otázky jako v loňském ročníku a proto můžeme opět provést srovnání odpovědí
loni a letos. Z něj je vidět, že zapojení účastníci ankety hodnotí letošní ročník ještě o něco pozitivněji, než
loni. Je však třeba upozornit, že účast v anketě pro veřejnost je velmi malá. Oproti tomu, autory jsme
letos zapojili do hodnocení všechny.

2019

2020

2,47

2

1,82

1,6

1,36

1,43

1,55

1,19

Veřejnost

mírné
zlepšení

Jak jste se o cítili být
mírné
informováni o tom, kdy a jak
hlasovat?
zlepšení
Autoři návrhů
Jak jste se cítili být
informováni o možnosti
podávat návrhy?

Postup pro podávání návrhů
Postup prověřování
realizovatelnosti


Mírné
zhoršení

mírné
zlepšení

Dále pokračuje detailní vyhodnocení obou anket.

4.1. Anketa pro autory
Do ankety pro autory se zapojilo 16 z 16 autorů. V anketě jsme se ptali autorů zejména na 1.) průběh
přípravy a podání návrhu, 2.) kontrolu jeho realizovatelnosti, 3.) na jeho propagaci před a při hlasování
a na doporučení jak celý proces zlepšit.
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4.1.1. Příprava a podávání návrhů
Postup podávání návrhů jsme nechali autory hodnotit na škále 1 – 5 (1 = Výborně, vše skvěle zvládnuto
- 5 - "nedostatečně - podávání návrhů bylo komplikované, nebylo jasné, co se po mě chce.). Postup pro
podávání návrhů byl hodnocen průměrnou známkou 1,43. Oproti loňsku je to mírné zhoršení (z 1,36).
Problematické pro autory bylo zejména:






Ne zcela jasně formulované požadavky na podávajícího.
Dodat obrázek - to je problematické
Zadávání obrázků a nákresů je obtížnější
Nebyla jsem schopná ohodnotit z hlediska ceny

Polovina autorů využila před podáním možnost konzultovat svůj nápad s úřadem. Většina autorů (10
z 18) svůj návrh předem konzultovala se svými sousedy, přáteli či známými.
Jakým způsobem jste zapojil/a další lidi do přípravy svého návrhu?
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

4

1

Bavil/a jsem se o svém
Diskutoval/a jsem
Zorganizoval/a jsem před
nápadu se svými přáteli, individuálně svůj nápad se
tím setkání se
kteří zde nežijí, ale zajímal
sousedy/lidmi v okolí
sousedy/spoluobčany.
mě jejich názor.
návrhu.
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1

jiné

4.1.2. Prověření realizovatelnosti
Naprostá většina autorů (13) byla maximálně spokojena s fází prověření realizovatelnosti. Průměrně
bylo prověřování realizovatelnosti hodnoceno známkou 1,19. Autoři s ním byli spokojenější, než
v loňském roce (1,55). Velmi pozitivní hodnocení jsme dostali i od těch autorů, jejichž nápad nebyl
realizovatelný.

4.1.3. K fázi – Hlasování
Zajímalo nás také, jakým způsobem autoři propagovali své návrhy před hlasováním a kolik lidí jim v tom
pomáhalo. Nejčastějším způsobem propagace návrhu bylo osobně mezi svými přáteli a známými (10 z 18
autorů). Zároveň je možné říci, že propagace autora jasně vedla k tomu, že jeho/její návrh v hlasování
„zvítězil“.
Podněty ke zlepšení informovanosti o hlasování:
 Větší sledovanost na sociálních sítích, jako je fb a instagram. Na těchto stránkách se pohybují
generace, které by bylo vhodné rovněž oslovovat, aby se zapojili do funkčnosti a prosperity jejich
místa bydliště.
 Městský rozhlas, info tabule na náměstí, infocentrum
 instagram, FB častěji, youtube kanál města
 Přes městský rozhlas, více letáků (autobusové nádraží, vlakové nádraží, knihovna, ..)
 Propagace všeobecně - městský rozhlas, autobus. nádraží, atd. Toto tu chybělo, hlasovalo málo
lidí na celkový počet obyvatel
 nejsem si jistá, zda to bylo i na reklamních výlepových plochách, ale bylo by to tam fajn pro lidi,
co nejsou tolik na počítači
Jakým způsobem jste propagoval/a svůj návrh před hlasováním?
Emailem

2

Osobně rozdáváním/roznášením letáků

3

Vyvěšením plakátu v okolí

4

Prostřednictvím FB

8

Osobně mezi svými přáteli a známými

10
0

2

4

11

6

8

10

12

4.1.4. Další
Co bylo pro autory na jejich zapojení to nejnáročnější?
 Vyhledání vhodného pozemku na realizaci projektu.
 Výběr vhodné lokality, místa
 Dát dohromady technické podklady
Jaké další věci by v budoucnu uvítali?
 Možnost se dále zapojit do procesu samostatné realizace.

4.2. Vyhodnocení ankety zaslané hlasujícím
Do ankety pro veřejnost se zapojilo 37 respondentů, kterým bylo položeno celkem 16 otázek týkajících
se jednotlivých fází participativního rozpočtu. Ptali jsme se opět na 3 témata 1) informovanost o
participativním rozpočtu 2) podávání návrhů a 3) hlasování.

4.2.1. Jak se osobně cítíte o PRima nápadu informován/a?
V první sekci dotazníku byli respondenti dotazování na to, jak se o jednotlivých fázích cítili být
informováni, přičemž jednotlivé fáze mohli hodnotit na škále 1 až 5 (1 znamená "výborně, bez obtíží,
vše bylo jasné", 5 - "nedostatečně - nebylo vůbec srozumitelné)
O možnosti podávat návrhy se cítilo být výborně informováno 43,2 % respondentů, nedostatečně pouze
jeden. Celková známka pro tuto otázku je 2. V roce 2019, byla průměrná známka 2,47.

O tom, kdy a jak hlasovat se cítilo být výborně informováno 59,5 % a nedostatečně žádný z respondentů.
Celková známka pro tuto otázku je 1,6. V roce 2019, byla průměrná známka 1,82
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Na otázku Jak by se podle Vás informování o PRima nápadu mohlo zlepšit, odpovědělo v otevřené
odpovědi 13 respondentů.



7 respondentů napsalo, že informování je v pořádku tak, jak je a 2 respondenti neví.
Mezi návrhy na zlepšení bylo uvedeno častější průběžně upozornění (FB, mobilní rozhlas);
beseda s účastníky minulých projektů, kde budou sdíleny zkušenosti; uvést informace o
hlasování přímo na akcích města.

4.2.2. Podávání návrhů
Ve druhé sekci byli respondenti dotázáni na fázi podávání návrhů. Na otázku Proč jste nepodal/a
vlastní návrh 56,8 % respondentů (celkem 21) odpovědělo, že v době podávání návrhů nemělo vlastní
nápad a 27 % (celkem 10) nemělo na podání čas. 13,5 % respondentů o možnosti nevědělo, 10,8 %
respondentů uvedlo, že podat návrh je příliš složité a stejně početná skupina odpověděla, že jejich
návrh neodpovídal pravidlům. Jeden respondent bude svůj nápad podávat až příští rok, a to kvůli
souhlasu majitele pozemku.

Respondenti měli možnost na tuto otázku odpovědět v otevřené otázce nad rámec předdefinovaných
odpovědí. Odpovědělo 13 respondentů a nejčastější odpovědi byly větší informovanost; možnost
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konzultace, více vlastního sebevědomí; absence nápadu; nedostatek času a možnost předregistrace a
následná připomínka a urgence ze strany organizátorů.

4.2.3. Hlasování
V třetí sekci se respondenti mohli vyjádřit k fázi hlasování. Na otázku V jakém ročníku jste se účastnil/a
hlasování odpovědělo 37 respondentů. Největší skupinu (22 respondentů) zvolilo odpověď v obou
ročnících. 27 % (10 respondentů) hlasovalo v roce 2020 a 10,8 % (4 respondenti) pouze loni, tedy v roce
2019. Jeden respondent nehlasoval vůbec.

Na otázku proč jste nehlasoval/a bylo obdržena jedna odpověď neznám (ale projekt se mu líbí a příště
hlasovat bude)
Jako nejčastější důvod pro neúčast v letošním hlasování uvedly 3 ze 4 respondentů nedostatek času, 1
zbylý jako to, že si mezi návrhy nevybral žádný, který by chtěl podpořit.

Jako nejčastější důvod pro neúčast v hlasování v předchozím ročníku uvedlo 6 respondentů (60 %
z těch, kteří loni nehlasovali), že o hlasování nevěděli.
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Drtivá většina respondentů nenarazila během hlasování na žádný problém (96,9 %, celkem 32).

Polovina respondentů by se hlasování zúčastnilo i v případě, že by při hlasování museli uvést své osobní
údaje. 28, 1 % by se hlasování v takovém případě nezúčastnilo a 21,9 % neví. Celkem na tuto otázku
odpovědělo 32 respondentů.
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Na otevřenou otázku můžete své rozhodnutí zdůvodnit, odpovídali respondenti, že neradi udávají své
osobní údaje a nevidí k tomu důvod (celkem 4); nevidí v tom žádnou překážku (celkem 4).
Respondentům byla dále položena otázka, zda by hlasovali, kdyby se kvůli kontrole trvalého bydliště
museli dostavit na Městský úřad. 59,9 % by v takovém případě nehlasovalo, 21,9 % by hlasovalo a 18,8
% neví. Celkem odpovědělo 32 respondentů.

Na poslední otevřenou otázku jak příští ročníky PRima nápadu zlepšit či jaké jsou další připomínky,
odpovídali respondenti následovně:








Nemají připomínky, ročník hodnotí pozitivně (celkem 4)
Zaměřit se i na vzdálenější lokality nejen na vnitrobloky (celkem 1)
Více návrhů s ekologickou tématikou (celkem 1)
V návrzích chybí bezpečnost (celkem 1)
Lepší info (celkem 1)
Stavět např. skateparky mimo zastavěnou obytnou část města. Promyslet, kde by to nikomu
nevadilo a nerušilo a nehlučelo pod okny (celkem 1)
Respondentku by zajímalo, do jaké míry jsou zapojeni odborníci (architekti atd.) při posuzování
návrhů, např. zda nový prvek na hřišti nebude na úkor celkové estetiky místa apod. (celkem 1)
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