Pravidla pro projekt Lepší Pečky – participativní rozpočet města
Preambule
Participativní rozpočet (dále jen „PR“) je proces, ve kterém občané mohou uvažovat, diskutovat, navrhovat
a hlasovat o tom, na jaké veřejně prospěšné projekty bude vynaložena část veřejných financí z rozpočtu
města. Cílem PR je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu města a ve spolupráci s městským
úřadem zvýšit kvalitu života ve městě, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.
1. Rámec projektu PR
1.1. Projektem se rozumí soubor věcných, časových a osobních podmínek pro činnosti vedoucí
k veřejně prospěšnému účelu.
1.2. Realizace projektu musí být v kompetenci města, navrhovatel se do realizace v případě zájmu
může aktivně zapojit.
1.3. Projekt musí být v souladu s územně plánovací dokumentací platnou pro území města.
1.4. Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na území města, např. úprava
veřejných prostor, kulturní či sportovní akce.
1.5. Město uvolňuje 200.000 Kč na realizaci nejlepších návrhů.
1.6. Finanční náklady na projekt PR nesmí přesáhnout 100.000 Kč na jeden projekt. Projekty tak
budou realizovány nejméně dva.
1.7. Kontaktem v záležitostech PR je e-mail: blanka.kozakova@pecky.cz nebo telefonní číslo:
602 655 451.
1.8. Informace o PR jsou zveřejňovány na webové stránce Lepšího místa www.lepsimisto.cz/lepsipecky a klíčové informace i na úřední desce města.
2. Vkládání / posílání návrhu na PR
2.1. Navrhovatelem projektu PR může být fyzická osoba stará 15 a více let s bydlištěm ve městě,
dále spolek, klub, svaz, instituce se sídlem nebo provozovnou ve městě.
2.2. Navrhovatel může předložit více návrhů na projekt PR.
2.3. Návrh se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím webového formuláře dostupného
z www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky, nebo se návrh odevzdává v tištěné podobě na Městském
úřadě Pečky; tištěné formuláře jsou na MÚ k dispozici.
2.4. Návrhy se přijímají v termínu 1. 4. – 30. 4. 2019.
3. Náležitosti návrhu projektu PR
3.1. Návrh projektu PR musí obsahovat:
3.1.1. Vyplněný formulář pro podání návrhu.
3.1.2. Tématem návrhu projektu může být libovolné zlepšení života ve městě Pečky.
3.1.3. Kontaktní údaje na navrhovatele: jméno a příjmení / název instituce, spolku, svazu či klubu,
telefonní číslo, e-mailová adresa včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
3.1.4. Popis projektu a jeho umístění na území města Pečky.
3.1.5. Pokud je to možné, ilustrační fotografii či obrázek pro prezentaci na webu a ve veřejném
hlasování.
4. Přijetí návrhu projektu
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4.1. Přijaty mohou být pouze ty návrhy doručené ve vymezeném termínu.
4.2. Vedení města stanoví komisi, která provede obsahovou kontrolu došlých návrhů.
4.3. V případě nedostatků vyzve komise navrhovatele k doplnění, opravě, nebo upřesnění návrhu
ve lhůtě 5 dní.
4.4. Nejsou-li nedostatky návrhu odstraněny ve stanovené lhůtě, návrh nepostupuje do další
fáze.
4.5. Komise v době mezi 1. 5. – 12. 5. 2019 posoudí realizovatelnost návrhů a rozdělí do
kategorií:
4.5.1. Realizovatelné v navržené podobě.
4.5.2. Realizovatelné s dílčími úpravami (např. snížení finančních nákladů, změna rozsahu,
změna umístění apod.)
4.5.3. Nerealizovatelné.
4.6. O výsledku posouzení ad 4.5 jsou navrhovatelé informováni skrze kontaktní údaje uvedené ve
webovém formuláři.
4.7. V případě potřeby dopracování návrhů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích
úpravách, bude toto dopracování s navrhovatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl
být návrh prezentován ve veřejném hlasování.
5. Veřejné hlasování o návrzích
5.1. Hlasovat o předložených realizovatelných návrzích je možné během hlasovacího období
v termínu 15. 5. – 31. 5. 2019.
5.2. Hlasování se mohou zúčastnit registrovaní občané staří 15 a více let s bydlištěm ve městě.
5.3. Každý občan může hlasovat pouze jednou, v rámci hlasování má k dispozici 3 ks kladných
a 1 ks záporných hlasů, které dle vlastní svobodné vůle přiřadí návrhu/návrhům.
5.4. Platným hlasem se rozumí hlas, který je odevzdaný osobou oprávněnou hlasovat, včetně
uvedení údaje, že se jedná o residenta.
5.5. Hlasování probíhá on-line přes hlasovací portál dostupný z www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky.
6. Zpracování výsledků hlasování
6.1. Pro jednotlivé návrhy projektů se sečtou jemu odevzdané platné kladné a záporné hlasy.
6.2. Vítěznými se stanou ty návrhy projektů, které budou mít po sečtení kladných a záporných
hlasů nejvyšší počet kladných hlasů. V případě rovnosti počtu kladných i záporných hlasů se
o vítězných návrzích projektů rozhodne losem. V případě rovnosti pouze počtu kladných hlasů
se stanou vítěznými návrhy projektů s nižším počtem záporných hlasů.
6.3. Celkové výsledky hlasování budou zveřejněny do 7 pracovních dnů po ukončení hlasovacího
období. Vítězné projekty budou zveřejněny 3. 6. 2019, tj. první pracovní den po ukončení
hlasovacího období.
6.4. Výsledky budou obsahovat celkový počet odevzdaných platných hlasů, z toho celkový počet
platných kladných a záporných hlasů odevzdaných pro každý návrh projektu.
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7. Realizace vítězného návrhu
7.1. Realizaci vítězných návrhů projektů schvaluje vedení města.
7.2. Realizaci každého vítězného návrhu projektu zajišťuje buď město, nebo v případě zájmu
navrhovatel projektu, nebo město ve spolupráci s navrhovatelem projektu.
8. V případě nejasností pravidel, sporů nebo mimořádných situací rozhoduje vedení města.
9. Pořadatel má právo změnit pravidla v průběhu konání.
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