Tvoříme Litoměřice
Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice 2020
ÚVOD
Máte nápad, jak zlepšit naše město? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši
ulici? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do pátého ročníku participativního rozpočtování.

PĚT FÁZÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Participativní rozpočet se dá rozdělit do 5 základních fází, které znázorňuje níže uvedené schéma.
V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru nápadů ze strany veřejnosti a jejich následné konzultaci
s pracovníky městského úřadu, dále zpracování celého projektu, hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci
vybraného projektu či projektů.

I.
SBĚR
NÁPADŮ

II.
KONZULTACE,
OVĚŘENÍ
PROVEDITELNOSTI

III.
ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTU

IV.
HLASOVÁNÍ

V.
REALIZACE

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM
Charakter projektů
Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města
Litoměřice (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města.
Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria:
1. Bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupný
24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup pro každého)1.
2. Bude respektovat stanovený maximální finanční limit.
3. Bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému
plánu a dalším rozvojovým koncepcím města ap.
4. Bude realizován na majetku ve vlastnictví města. Prostředky participativního rozpočtu nejsou
určeny pro majetek příspěvkových organizací města, základních a středních škol.
5. Prostředky participativního rozpočtu nejsou určeny na opravy komunikací, chodníků a městského
mobiliáře.
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Například herní prvek na koupališti, kam může jít každý.
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Předkladatel návrhu projektu
Předkladatelem může být:
• fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Litoměřicích od 15 let věku
• právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Litoměřicích
Alokovaná částka
Pro rok 2020 je stanovena maximální částka ve výši 200 000 Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady
projektu nesmí být menší než 10 000 Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci,
nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci a finanční odměnu zpracovatele
realizovaného projektu do výše 1 % přidělené dotace, maximálně 2 000 Kč.
DŮLEŽITÉ: V případě, že překladatel zajistí další finanční podporu projektu z jiných zdrojů (např. formou
grantu od firmy, podnikatele, daru fyzické či právnické osoby, …), mohou celkové náklady projektu
přesahovat maximální stanovenou výši o tento příspěvek (viz příloha). Další postup bude stanoven po
dohodě.

Harmonogram
15. 12. 2019

Vyvěšení participativního rozpočtu 2020
Vyhlášení participativního rozpočtu 2020

15. 1. 2020
Zahájení podávání nápadů
do 31. 1.2020

Prezentace nové verze participativního rozpočtu pro veřejnost

29. 2. 2020

Ukončení podávání nápadů (elektronicky a v tištěné podobě)

30. 4.2020

Vyhodnocení a ověření proveditelnosti nápadů
Zpracování a odevzdání projektu
Zahájení hlasování prostřednictvím mobilního rozhlasu a případně tištěnou formou na
infocentru
Ukončení hlasování
Vyhlášení vítězného návrhu, hlasování musí být uveřejněno minimálně po dobu 14 dnů

1-6 měsíců*

Realizace projektu
Slavnostní otevření realizovaného projektu

2021

Prezentace realizovaného projektu při některé z akcí města

*Jedná se o indikativní údaj.
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FÁZE I – SBĚR NÁPADŮ
Sběr nápadů bude probíhat do 29. 2. 2020. Návrh lze podat prostřednictvím online formuláře (Google forms)
uveřejněného na webu Zdravého města Litoměřice a v pravidlech participativního rozpočtu.
DŮLEŽITÉ: Předkladatel může podat pouze jeden návrh.

FÁZE II – KONZULTACE, OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI
Navrhovatel zkonzultuje reálnost předkládaného nápadu konzultací s určeným pracovníkem městského
úřadu v daném termínu na základě informace koordinátora rozpočtu. Z jednání s předkladatelem nápadu
bude sepsán protokol shrnující návrhy úprav.

FÁZE III – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
Bude-li nápad po projednání proveditelný, navrhovatel dokončí a podá celou žádost – dopracuje projekt a
rozpočet. Rozpočet je třeba upravit na základě navržených doporučení příslušných pracovníků úřadu. Pokud
návrh projektu projde úspěšně formální kontrolou, bude zařazen do hlasování.
FÁZE IV – HLASOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU
Po ukončení formální kontroly budou navržené projekty zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice
a prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace.
Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat do příslušného data prostřednictvím mobilního
rozhlasu (hlasovat lze i v infocentru města). Výsledky hlasování budou vyhodnoceny a medializovány.
FÁZE V – REALIZACE PROJEKTU
Tuto fázi realizuje městský úřad. S navrhovatelem vítězného projektu projednají a zkonzultují pracovníci MěÚ
další postup.
V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách,
ke kterým se může vyjádřit.
DŮLEŽITÉ: Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných
městem Litoměřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. Smlouvu s realizátorem
projektu uzavírá vždy Město Litoměřice.
Nevybrané projekty, které splňují kritéria, mohou být se souhlasem navrhovatelů zařazeny do zásobníku
projektů Města Litoměřice a participativního rozpočtu příštího roku.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Nevyčerpání alokované částky
V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky
vráceny zpět do rozpočtu města. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.
Vícenáklady
V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), jsou tyto
neseny rozpočtem města Litoměřice a řídí se smlouvou mezi městem Litoměřice a dodavatelem, příp. dalšími
relevantními dokumenty či směrnicemi.
Více informací a příklady aplikace procesu participativního rozpočtování jsou k dispozici na webových
stránkách http://www.participativnirozpocet.cz.
Projektové žádosti včetně příloh a bližší informace o procesu participativního rozpočtu v Litoměřicích jsou
uvedeny na webových stránkách Zdravého města Litoměřice.
Kontaktní údaje
Mgr. Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města a MA21,
MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice,
tel. 416 916 400, 734 170 925,
email: irena.vodickova@litomerice.cz
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