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Město Bystřice se v roce 2018 připojilo do Národní sítě Zdravých města a rozhodlo se tak stát Zdravým
městem – místem, kde lidé mohou dlouhodobě spokojeně a zdravě žít nejen proto, že se oni sami starají o
své zdraví, ale zejména díky tomu, že jejich město funguje na zdravých základech. Tyto základy představuje
kvalitní veřejná správa i strategické plánování a řízení, které zohledňuje udržitelný rozvoj a podporuje zdraví.
Vše se navíc děje na principu dohody s obyvateli, protože jedině pak lidé mohou svou komunitu i krajinu
považovat za svůj domov a o ně také tak pečovat.
Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet. Jedná se o
proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části
městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MŮŽEME ROZDĚLIT DO 5 FÁZÍ:
I.
II.
III.
IV.
V.

SBĚR NÁVRHŮ - v průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti
KONTROLA A ÚPRAVA - následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek
POSOUZENÍ NÁVRHŮ KOMISÍ ZM A MA21 BYSTŘICE - posouzení návrhů Komisí Zdravého města a
místní Agendy 21 Bystřice
PREZENTACE NÁVRHŮ A HLASOVÁNÍ - hlasování veřejnosti
REALIZACE – vybraného projektu nebo projektů

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM
Charakter projektů Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit
obyvatelům města Bystřice (příp. návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění jeho veřejného prostoru.
Navrhovaný projekt (opatření) musí splňovat následující základní kritéria:
1) bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupno 24
hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému),
2) bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města,
3) bude respektovat stanovený max. finanční limit,
4) bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu a
dalším rozvojovým koncepcím města,
5) bude v souladu s principy a zásadami Zdravých měst, místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje
Příklad: Lze navrhnout herní prvek na koupališti, kam může jít každý, ale ne náčiní do tělocvičny ve škole,
kam má veřejnost omezený přístup.
DŮLEŽITÉ: Tato kritéria je předkladatel povinen ověřit, resp. zajistit před podáním návrhu, k čemuž může
využít asistence pracovníků MěÚ Bystřice (viz také fáze I. níže).
Předkladatelem návrhu projektu může být:
fyzická osoba (věk 15+) s trvalým bydlištěm v Bystřici,
právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Bystřici.
Alokovaná částka
Pro rok 2020 je na tuto aktivitu v rozpočtu města Bystřice vyhrazena částka ve výši 200.000,- Kč včetně DPH.
Maximální a minimální výše nákladů navrženého projektu není stanovena, je omezena pouze celkovou
alokovanou částkou.
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Celkové náklady projektu zahrnují jednak náklady na vlastní realizaci, ale i nezbytné náklady na související
projektovou, příp. jinou dokumentaci (výši těchto nákladů lze v případě potřeby konzultovat s pověřeným
pracovníkem MěÚ Bystřice). Navrhovatelé by měli ověřit reálnost předkládaného rozpočtu např. s
projektantem či kontrolu cen na internetu apod.
DŮLEŽITÉ: V případě, že překladatel zajistí další finanční podporu projektu - příspěvek z jiných zdrojů (např.
formou grantu od firmy, podnikatele apod.), mohou celkové náklady projektu přesahovat max. stanovenou
výši o tento příspěvek. Předkladatel je však povinen doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného
prohlášení donátora (poskytovatele příspěvku). Vzor čestného prohlášení bude součástí návrhového
formuláře (viz dále „Fáze I.“).
Harmonogram pro rok 2020:
1. 3. 2020 – 24. 4. 2020
27. 4. 2020 – 11. 5. 2020
11. 5. 2020 – 29. 5. 2020
1. 6. 2020 – 30. 6. 2020
7/2020 - 12/2020

Podávání projektů
Kontrola a úprava projektů
Posouzení projektů
Zveřejnění návrhů a hlasování veřejnosti o projektech
Příprava a realizace vybraných projektů

Součástí procesu participativního rozpočtu je rovněž průběžná medializace a informační kampaň. O
možnosti podat návrh projektu, o hlasování a realizaci projektu/ů bude město Bystřice informovat
prostřednictvím běžných informačních kanálů (web města, Facebook, tiskové zprávy, články v Hlasu Bystřice
atd.)
FÁZE I - SBĚR NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Sběr návrhů projektů bude probíhat ve vymezeném časovém období:
od 1. 3. do 24. 4. 2020
Návrh projektu bude možné podat dvěma způsoby:
1) zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: klara.skvorova@mestobystrice.cz.
2) v listinné podobě Žadatel může předložit svůj návrh i fyzicky – žádost včetně příloh donese osobně na
podatelnu MěÚ nebo zašle na adresu Městského úřadu Bystřice (MěÚ Bystřice, odbor projektové řízení, Dr.
E. Beneše 25, 257 51 Bystřice).
Formuláře žádosti a příloh budou zájemcům k dispozici ke stažení na webových stránkách města Bystřice
sekce Město (záložka Zdravé město a MA 21 - Participativní rozpočet 2020) ve formátu MS Word, který
předkladatel vyplní a následně odešle (včetně vyplněných příloh k žádosti) na e-mailovou adresu nebo v
tištěné formě u kontaktní osoby. V případě nejasností může předkladatel požádat o konzultaci.
FÁZE II - KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Jakmile budou návrhy projektů shromážděny, bude (průběžně) provedena jejich kontrola z hlediska splnění
stanovených kritérií (viz „základní kritéria a pravidla“ výše). Tato kontrola bude prováděna příslušnými
pracovníky MěÚ Bystřice. Ti budou po celou dobu procesu komunikovat s předkladatelem, a to v případě, že
bude projekt potřeba upravit, doplnit nebo některou jeho část dovysvětlit.
V případě, že návrh projektu nebude splňovat některá z kritérií (např. opatření bude zasahovat do jiného,
městem nevlastněného pozemku), bude MěÚ iniciovat osobní schůzku s předkladatelem, a to s cílem
odstranit veškeré nedostatky či objasnit nesrovnalosti návrhu tak, aby všechna kritéria splňoval a mohl být
zařazen do hlasování.
Výše uvedený proces platí i v případě kontroly návrhu projektu oddělením investic a majetku MěÚ, kdy bude
ověřována reálnost rozpočtu (vlastní investice, projektová dokumentace apod.). V rámci osobní schůzky pak
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bude možné rozpočet upravit na základě navržených doporučení. Pokud předkladatel nebude s úpravou
rozpočtu souhlasit, bude to důvod pro vyřazení projektu z hlasování.
Z jednání s předkladatelem projektu bude sepsán protokol shrnující návrhy úprav projektu, popřípadě
odůvodnění, proč byl projekt vyřazen z hlasování, a bude zaslán předkladateli na uvedený kontakt.
Předkladatel ručí za správnost kontaktních údajů.
S ukončením procesu kontroly provede pracovník MěÚ zápis o výsledku kontroly a tento s případným
komentářem uveřejní v dané sekci webových stránek města Bystřice.
Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje stanovená
kritéria, je realizovatelný a může postoupit do další fáze.
FÁZE III – POSOUZENÍ NÁVRHŮ KOMISÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 Bystřice
Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou tyto návrhy předloženy Komisi Zdravého města a
místní Agendy 21 Bystřice, která návrhy posoudí a ověří (např. zadáním jednoduchého dotazníkového
šetření), zda je návrh v souladu se zájmy komunity. Ve výjimečných případech může Komise návrh vyřadit a
toto vyřazení řádně odůvodnit.
FÁZE IV – PREZENTACE NÁVRHŮ A HLASOVÁNÍ
Po ukončení formální kontroly a posouzení návrhů projektů budou tyto návrhy zveřejněny na webových
stránkách města Bystřice a prostřednictvím dalších informačních kanálů, jak je popsáno v části
„Harmonogram“, bude zajištěna jejich medializace.
Město Bystřice dále zorganizuje veřejnou prezentaci návrhů předložených projektů.
Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat dle harmonogramu. Hlasovat budou moci občané
elektronicky i v papírově formě. Hlasující budou mít jak plusové, tak minusové hlasy. Vítězný návrh bude
ten, který v součtu plusových a minusových hlasů dostane nejvíce plusových hlasů. Vítězných návrhů může
být více, a to až do výše alokované částky. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách
města Bystřice a prostřednictvím dalších informačních kanálů.
FÁZE V - REALIZACE PROJEKTU
Poslední fáze zahrnuje projektovou a administrativní (stavební povolení apod.) přípravu projektu a jeho
vlastní realizaci.
Fáze zahrnuje zejména následující aktivity:
- dopracování návrhu a zpracování projektové dokumentace, event. dalších podkladů,
- projednání projektu (opatření) v místě jeho realizace (jedná se o standardní projednání investice dle
metodiky Zdravých měst) a případné úpravy projektové dokumentace,
- podání žádosti o vydání stavebního povolení (či ekvivalentu dle typu opatření),
- zahájení vlastní realizace.
V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách, ke
kterým se bude mít možnost vyjádřit.
V případě projektů, jejichž realizace si vyžaduje delší časové období, lze pokračovat v realizaci těchto
projektů také v roce 2021.
DŮLEŽITÉ: Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných
městem Bystřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Nevyčerpání alokované částky
V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky
vráceny zpět do rozpočtu. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.
Zároveň se také v tomto případě neuskuteční hlasování veřejnosti o předložených návrzích a všechny
předložené projekty, pokud projdou formální kontrolou a posouzení Komisí, budou následně zrealizovány.
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Vícenáklady:
V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), jsou tyto
neseny rozpočtem města Bystřice a řídí se smlouvou mezi městem Bystřice a dodavatelem, příp. dalšími
relevantními dokumenty či směrnicemi.
ZÁVĚR
Více informací a příkladů aplikace procesu participativního rozpočtování naleznete na webových stránkách
http://www.participativnirozpocet.cz.
Aktuální formuláře a informace k Participativnímu rozpočtu města Bystřice naleznete na:
https://www.mestobystrice.cz/mesto/zdrave-mesto-a-ma-21/

Kontaktní osoba: Klára Škvorová – koordinátorka Zdravého města a MA21 Bystřice
mob.: 702 265 672
e-mail: klara.skvorova@mestobystrice.cz
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