PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET VE ZDRAVÉ MČ PRAHA 20 – INVESTICE NA PŘÁNÍ IV.
PRAVIDLA PRO PŘEDKLADATELE V ROCE 2020 (dále jen Pravidla)

Schváleno usnesením RMČ č. RMC/50/12/0962/20 a ZMČ č. ZMC/12/31/0191/20

ÚVOD
Městská část Praha 20 je od roku 2013 zapojena do mezinárodních programů
Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a místní Agenda 21
(MA21) pod patronací OSN. Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného
rozvoje a jejich prosazování v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké veřejnosti.
Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje městské části je tzv.
participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé
městské části či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na
realizaci projektu investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit
problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních
prostředků MČ Praha 20. Při setkávání nad navrhovaným projektem dochází
k setkávání a spolupráci více generací, různých zájmových skupin. Společné diskuze
umožňují najít řešení společného problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit
a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak
aktivně zapojují do procesu společného plánování.
V rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice byl proces participativního
rozpočtu v roce 2016 pilotně vyzkoušen s žáky místních ZŠ a v roce 2017, 2018 byl
rozšířen o možnost podávat projekty na všechny občany MČ Praha 20 v rámci
Investice na přání.

FINANČNÍ PODMÍNKY
 Pro rok 2020 vyčlenila MČ Praha 20 rozhodnutím ZMČ/12/31/0191/20 ze
svého rozpočtu částku 600 000,- Kč.
 Tato finanční částka bude využita právě na tolik projektů, jejichž celkové
náklady na realizaci nepřesáhnou její výši. V případě nevyčerpání finančních
prostředků bude zůstatek využit jako rezerva, případně převeden do dalšího
roku.
 Pokud nedojde k vyčerpání všech prostředků určených pro rok 2020 z důvodu
časové náročnosti realizační fáze projektů, budou příslušné částky převedeny
do návrhu rozpočtu pro rok 2021.
HARMONOGRAM
1. 26. květen - 10. červen 2020 podávání projektů
2. 11. - 22. červen 2020 kontrola a úprava projektů, prezentace projektů
na jednání ZMČ
3. 22. červen – 31. červenec 2020 hlasování - pořadí projektů
4. srpen - prosinec 2020 realizace/příprava projektů

FÁZE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ
Participativní rozpočtování probíhá ve čtyřech fázích:
1.
2.
3.
4.

sběru návrhů ze strany veřejnosti
kontrola došlých návrhů z hlediska splnění podmínek daných těmito Pravidly
hlasování občanů MČ Praha 20 o pořadí projektů k realizaci
realizace projektu či projektů

I. FÁZE – SBĚR NÁVRHŮ
Charakter projektů

1.1

 Náplní projektu musí být konkrétní investiční opatření, které bude sloužit
obyvatelům MČ Praha 20 a přispěje ke zkvalitnění jejich života.
 Projekt se může dotýkat pouze pozemků a majetku ve správě MČ Praha 20.
 Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo
budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup
každému.
 Projekt musí být v souladu s právním řádem České republiky, platným
územním plánem Prahy, strategickým plánem a dalšími rozvojovými
koncepcemi MČ Praha 20.
 Návrh by měl být realizovatelný do konce roku 2020, v odůvodněných
případech do konce roku 2021.
 Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 20 % celkových investičních
nákladů projektu.
 Udržitelnost projektu bude minimálně 5 let.
POZNÁMKA: Kritéria si je předkladatel povinen ověřit, resp. Zajistit před podáním
návrhu.

Předkladatelem návrhu projektu může být:

1.2



Fyzická osoba nebo sdružení fyzických osob s trvalým bydlištěm v MČ
Praha 20.
Právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem
nebo místem působení v MČ Praha 20.

POZNÁMKA:
 pokud je projekt navrhován osobou nebo sdružením osob mladších 18 let je
nutné, aby garantem projektu byla osoba starší 18 let,
 předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň
5 podporovatelů projektu s trvalým bydlištěm v MČ Praha 20.

Alokovaná částka

1.3

Pro rok 2020 jsou stanoveny náklady na jeden projekt v minimální výši 50 000,- Kč
vč. DPH a maximální ve výši 600 000,- Kč vč. DPH. Celková částka musí zahrnovat
jednak náklady související s projektovou případně jinou přípravou a jednak náklady
na vlastní realizaci projektu. Navrhovatelé jsou povinni si ověřit reálnost
předkládaného rozpočtu odborným názorem, předběžnou poptávkou nebo rešerší
dostupných informací např. na internetu.
POZNÁMKA: Pokud si předkladatel zajistí další finanční podporu
projektu z jiných zdrojů (např. od firmy, nadace, fyzické osoby, apod.) mohou celkové
náklady projektu přesahovat max. stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je
povinen doložit vůli k poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení
poskytovatele příspěvku (příloha Pravidel č. 3). V případě realizace daného projektu
bude mezi dárcem a MČ Praha 20 uzavřená příslušná smlouva.
Formální stránka projektu

1.4

Sběr návrhů bude probíhat ve vymezeném časovém období 26. květen – 10. červen
2020. Návrh projektu bude možné podat pouze písemnou formou poštou nebo
osobně v podatelně ÚMČ Praha 20, Jívanská 647 v označené obálce „Participativní
rozpočet“. Příslušné formuláře budou k dispozici v tištěné podobě na recepcích
budov ÚMČ Praha 20 Jívanská 635 a 647 nebo v elektronické podobě na
internetových stránkách www.pocernice.cz
Návrh projektu bude obsahovat:






Vyplněný formulář podání
Vyplněný formulář rozpočtu
Podpisový arch podporovatelů projektů
Čestné prohlášení poskytovatele finanční podpory projektu (pokud existuje)
Grafické podklady (výkresy, situace, fotodokumentace místa, vizualizace, typy
navrhovaných prvků aj.)

2. FÁZE – KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Organizačním garantem participativního rozpočtování MČ Praha 20 v roce 2020 je
koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21, který ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ
zajistí kontrolu formální stránky navržených projektů a jejich realizovatelnost na
příslušných odborech ÚMČ.
 Pro posuzování realizovatelnosti návrhů je vyhrazeno období od podání
návrhu nejpozději do 22. 6. 2020
 Do 17. 6. 2020 bude provedena koordinátorem projektu ZMČ a MA21 kontrola
splnění formálních požadavků podaných projektů.
 Do 19. 6. 2020 bude provedena kontrola realizovatelnosti projektů a to
zaměstnanci odborů ÚMČ příslušných podle charakteru projektů (OVÚR,
OHSaI, OŽPD, OMH).
Organizační garant provede zápis o výsledku kontroly a tento s případným
komentářem uveřejní na internetových stránkách www.pocernice.cz nejpozději

19. 6. 2020. V případě, že návrh projektu nebude splňovat některé z kritérií 1.1 –
1.4, bude předkladatel také osloven e-mailem se žádostí o doplnění svého návrhu
s lhůtou pro doplnění podaného návrhu do 18. 6. 2020.
3. FÁZE - HLASOVÁNÍ
 Hlasování se mohou zúčastnit pouze občané MČ Praha 20.
 Hlasování je možné na webu a facebooku Horních Počernic a také osobně na
podatelnách Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647 a 635, vyplněním papírového
formuláře.
 Projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do
vyčerpání celkové alokované částky.
4. FÁZE – REALIZACE PROJEKTŮ
Realizační fáze zahrnuje projektovou a administrativní přípravu projektu a jeho
vlastní realizaci. Investorem opatření bude MČ Praha 20. Předkladatelé projektů
určených veřejným hlasováním k realizaci v roce 2020 budou organizačním
garantem seznámeni s dalším postupem. Ten bude zahrnovat zejména:
 zpracování projektové dokumentace, případně dalších podkladů nutných
k realizaci
 projednání projektu s občany v místě realizace projektu (standardní projednání
investice dle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR) a případné úpravy
projektové dokumentace
 splnění zákonných opatření z hlediska zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) v platném znění a dalších relevantních právních předpisů vč.
projednání s dotčenými osobami a organizacemi
 zahájení vlastní realizace.
V průběhu přípravy realizační fáze bude předkladatel informován o jejím postupu
a případných změnách. Předkladatel se bude moci vyjádřit ke zpracované projektové
dokumentaci a měl by se zúčastnit projednání projektu s občany v místě realizace
projektu.
POZNÁMKA:
 Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí
investic realizovaných MČ Praha 20, která za jejich realizaci přebírá veškerou
odpovědnost.
 Pro komunikaci předkladatelů s ÚMČ Praha 20 je kontaktní osobou
organizační
garant,
koordinátor
projektu
ZMČ
a
MA21,
e-mail: komunikace@pocernice.cz, telefon: 271 071 797 nebo 601 388 910.
Kontaktní osoba je také k dispozici k předběžným konzultacím o projektu.

