Participativní rozpočet
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

pro rok 2021

Postup tvorby a pravidla
připravila

Postup a pravidla pro Prima nápad 2021 – participativní rozpočtu města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav

1. CO JE PRIMA NÁPAD A JAKÉ JSOU JEHO CÍLE?
PRima Nápad je tzv. participativní rozpočet, tedy nástroj zlepšující komunikaci mezi vedením města,
městským úřadem a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné
popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují
obyvatelé.
Níže uvádíme postup pro tvorbu Participativního rozpočtu města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav v roce 2021. Ten lze popsat ve zkratce tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se za peníze
z participativního rozpočtu mělo v následujícím roce vylepšit. Své návrhy předkládají městskému úřadu
k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následně se obyvatelé za asistence města setkají na veřejné
diskuzi nad podanými návrhy. Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz
participativního rozpočtu zrealizovány.
Pro realizaci výstupů tohoto postupu bude využito 2 500 000,- Kč, které tak tvoří vlastní participativní
rozpočet. Tato částka bude využita v roce 2021, případně převedena do rozpočtu roku 2022 s tím, že
musí být vynaložena na návrhy občanů, které budou předloženy a vybrány ve shodě s následujícím
postupem na základě jasně definovaných pravidel odsouhlasených radou města.
Rada města sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu využívá také jako
informaci o potřebách obyvatel a jejich představách rozvoje města. Některé z návrhů tak mohou být
realizovány z rozpočtu města mimo participativní rozpočet Prima nápad na základě diskuze
v zastupitelstvu města.
Cíle pro ročník 2021
Prima nápad 2021 navazuje na proběhlé ročníky a pokračuje v participativním rozpočtování v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi s cílem obecně zlepšit nastavení, průběh i výsledek celého procesu. Níže
uvedené specifické cíle byly stanoveny pro aktuální ročník jako kritérium úspěšnosti participativního
rozpočtování zejména s ohledem na aktivní participaci veřejnosti:
 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyčlení v tomto roce dostatečně finanční prostředky
v objemu alespoň 0,5 % výdajů městského rozpočtu.
 Do procesu se zapojí v průběhu navrhování alespoň 20 občanů.
 Občané města podají alespoň 20 PRima nápadů.
 Do procesu se aktivně zapojí také občané mladší 18 let, kteří do Prima nápadu přinesou
alespoň 5 vlastních návrhů.
 Budou uspořádány konzultační dny (on-line/na místě plánované realizace) a veřejná debata
k podaným nápadům, kterých se zúčastní alespoň 50 obyvatel.
 Vznikne Facebooková skupina, která bude sloužit k diskusi mezi občany jak o PRima
nápadech, tak o zajímavých i palčivých tématech týkající se našeho dvojměstí, která
nejpozději ve fázi hlasování bude čítat alespoň 1000 členů.
 Počet hlasujících v závěrečném hlasování dosáhne alespoň úrovně 1. ročníku, tj. hlasovat
bude více než 1400 občanů starších 15 let.
 Závěrečné ankety/debaty směřující k evaluaci se zúčastní alespoň 50 respondentů.
 Webovou platformu participativního rozpočtování www.primanapad.brandysko.cz navštíví
tolik unikátních návštěvníků kolik je 25% občanů města starších 15 let.
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2. HARMONOGRAM PRIMA NÁPADU 2021
1. Stanovení pravidel a detailní podoby procesu




Finalizace pravidel a detailní podoby participačního rozpočtu
Schválení pravidel Radou města nejpozději 4.3. 2021
Komunikační strategie a podklady pro její realizaci

únor

2. Informování a motivace občanů k podávání návrhů




Prezentace Prima nápadu veřejnosti
Otevřené konzultace - květen
Podávání návrhů občany od 1. 4. do 31. 5. 2021

duben květen

3. Prověřování realizovatelnosti návrhů občanů a jejich finalizace





Formální kontrola, rozdělení k posouzení ve struktuře úřadu
Zveřejnění krátké anotace projektů na webu
Setkání a diskuze nad návrhy autory – červen
Dokončení analýzy realizovatelnosti a finalizace nápadů ve spolupráci
úřad – autor do 15. 9. 2021

červen

4. Prezentace návrhů a závěrečné hlasování






Informování občanů o finální podobě nápadů a blížícím se hlasování
Veřejná prezentace nápadů – výstavy na obou náměstích
Podpora kampaní vedených samotnými autory
Hlasování o PRima nápadech 4. - 17. 10. 2021
Vyhodnocení a informování o výsledcích hlasování - říjen

říjen

5. Evaluace a příprava realizace návrhů



Návrhy na zlepšení, pravidel a procesu pro další ročník
Začátek realizace - listopad

listopad
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3. PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
1. Obecná pravidla – stanovují základní parametry participativního rozpočtu města Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav pro rok 2021
2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů stanovují, jaké návrhy občanů mohou být
zařazeny do participativního rozpočtu.
3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli stanovují, kdo může podat návrh.
4. Pravidla pro formální podobu zpracování návrhu stanovují podobu toho, jakou podobu má
jejich návrh mít.
5. Pravidla pro postup podání návrhu upravují, jakým způsobem mohou občané návrh podat.
6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu stanovují, jaký bude postup Úřadu
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav při ověřování pravidel v bodě 3.
7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci určují, jak budou ze všech realizovatelných
návrhů vybrány ty určené k realizaci.
8. Pravidla pro zpracování výsledků hlasování upravují způsob, jakým budou hlasy
udělovány a následně sčítány a zpracovány.
1. Obecná pravidla
1. Pro participativní rozpočet města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro rok 2021 bude
v rozpočtu města vyhrazena částka 2 500 000,- Kč včetně DPH.
2. Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na
zkvalitnění života ve městě ve shodě s následujícími pravidly.
3. Role města je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Je odpovědné za posouzení
realizovatelnosti návrhů, případně spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby.
V poslední fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou k realizaci.
4. Návrhy občanů financované z participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby,
činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
5. Projekt participativního rozpočtu bude pro rok 2021 zrušen, pokud se elektronického hlasování
o participativním rozpočtu nezúčastní alespoň 796 hlasujících, tj. 5% občanů města nad 15 let
(z celkového počtu 15918 dle sčítání ČSÚ k 1. 1. 2020).
2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů:
1. Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
2. Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými
investičními akcemi města.
3. Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany.
4. Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 500 000,- Kč vč. DPH a to včetně
nákladů projektové dokumentace.
5. Návrh na pořízení architektonických studií či projektové dokumentace bez realizace samotné
nebude z participativního rozpočtu podporováno.
6. Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
7. Návrh musí být udržitelný po dobu alespoň 10ti let.
8. Návrh musí být realizován na pozemcích v majetku města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
9. Návrh musí být realizovatelný do konce následujícího roku od výběru v závěrečném hlasování
potvrzeném Radou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
10. Realizace návrhu musí být v souladu s interní Směrnicí č. 3/2019 o zadávaní veřejných zakázek.
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3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli:
1. Návrh musí být formálně správně proveden (odpovídá bodu 4).
2. Každý navrhovatel může v daném roce podat max. 3 návrhy.
3. Návrh může podat občan s trvalým bydlištěm na území města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav starší 15 let.
4. V případě, že je navrhovatel mladší 15ti let, návrh musí podepsat také Garant (občan s trvalým
bydlištěm na území města starší 18 let).
4. Pravidla pro formální podobu návrhu:
Formálně správně budou návrhy obsahující:
1. název,
2. popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa
3. popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.),
4. odhadované náklady na realizaci návrhu (rámcově včetně cenových nabídek, projektové
dokumentace, informací o nákladech na údržbu apod.),
5. kontakty na autora návrhu, tzn. adresa bydliště, telefon, e-mail (je-li),
6. jméno a kontakty na Garanty návrhu,
7. ilustrativní obrázek v dostatečném rozlišení, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu
má autorská práva (např. foto současného stavu, ale také obrázky, skici atp., které návrh
ilustrují).
5. Pravidla pro postup podávání návrhu:
1. Návrh musí být doručen do 31. 5. 2021
2. Návrh musí být podán na Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav buď elektronicky
pomocí on-line formuláře na primanapad.brandysko.cz, zasláním na e-mail
primanapad@participativni-rozpocet.cz nebo doručen v papírové podobě na podatelnu města.
3. Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální správnosti a
nejpozději do 5 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu na uvedenou emailovou
adresu.
4. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. V případě formální
správnosti jej postupuje na příslušný odbor úřadu k ověření realizovatelnosti.
6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu:
1. Kontrola realizovatelnosti předložených návrhů bude prováděna pracovní skupinou průběžně
po jejich podání a ověření formální správnosti. (Členy pracovní skupiny jsou: H. Homolka, P.
Soukup, P. Čeněk, J. Jirovský, M. Paličková, J. Katúš, M. Pokorná, L. Antončík.)
2. Podané nápady budou rozděleny jednotlivým garantům (členům pracovní skupiny), kteří
budou zodpovídat za průběh i závěr hodnocení daných projektů a posouzení jejich
realizovatelnosti.
3. V případě rozporu s pravidly realizovatelnosti je koordinátor ve spolupráci s příslušným
garantem zodpovědný za poskytnutí zpětné vazby navrhovateli na uvedenou emailovou adresu.
Příslušný garant je zodpovědný za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné
podoby do 15. 9. 2021.
4. O výsledcích individuálních konzultací bude vždy sepsán zápis, shrnující obsah jednání,
případně návrhy úprav projektu či odůvodnění, proč projekt nebude dále upravován nebo je
vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Tento zápis bude zaslán navrhovateli na uvedenou emailovou adresu, přičemž za správnost kontaktních údajů odpovídá navrhovatel.

Postup a pravidla pro Prima nápad 2021 – participativní rozpočtu města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav
5. Nejpozději do 15. 9. 2021 bude uveřejněn výsledek kontroly návrhu na webu participativního
rozpočtu a individuálně bude autorům výsledek spolu s informací o dalším postupu zaslán
elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu.
6. Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být
zařazen do hlasování.
7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování:
1. Hlasování proběhne elektronicky v říjnu 2021.
2. Hlasování je určeno pro občany starší 15 let.
3. Hlasování bude probíhat elektronickou formou na stránkách participativního rozpočtu.
4. Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního SMS kódu přiděleného k
telefonnímu číslu hlasujícího.
5. 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.
6. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však musí dát
maximálně jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou
kladných hlasů.
8. Pravidla pro zpracování výsledků hlasování:
1. Platné bude to hlasování, které bude v souladu s pravidly uvedenými výše.
2. Sečtou se, případně odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
3. Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček.
4. Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu,
v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních
prostředků.
5. V případě, že budou pro stejné místo navrženy dva různé a neslučitelné návrhy, mohou být
puštěny do hlasování, ale pak bude realizován pouze ten s vyšším počtem hlasů.
6. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se
realizovat takový následující návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou.
7. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet bodů, realizuje se ten s nejvyšším rozpočtem.
8. Návrhy, které v součtu svých hlasů získají méně než 10% z celkového počtu hlasujících, nebudou
realizovány.

