PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU

Město Zruč nad Sázavou

uč nad
PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET 2022
Sázavou,
rekonstrukce
plnění

vyhlašuje zadávací řízení na stavební práce:

Pravidla zapojení

Preambule
Město Zruč nad Sázavou zvolilo pro rok 2022 jako jednu forem zapojování veřejnosti do
rozvoje města tzv. participativní rozpočet (dále jen „PaR“). Participativní rozpočet
umožňuje, aby se občané samostatně a aktivně zapojili do rozhodování o rozvoji svého města.
Jedná se v podstatě o postup, ve kterém je kladen důraz na individuální aktivitu jednotlivých
občanů, která je regulována jasně stanovenými jednoduchými pravidly. Pravidla určují
charakter nápadů vycházejících od občanů a v podstatě se jedná o „soupeření“ těchto nápadů.
Cílem zavedení PaR je, aby veřejnost na základě níže uvedených pravidel měla možnost
předložit své vlastní návrhy a tímto atraktivním způsobem tak zasáhla do současné rozvojové
politiky města. Občané nejlépe vědí, co by jim zlepšilo podmínky pro život ve městě a kolikrát
to mohou být jen maličkosti, na které v objemu velkých investičních projektů města bývá
zapomínáno. Některé zajímavé a veřejně prospěšné projekty, které však z různých důvodů
nebudou realizovány v rámci participace, budou zařazeny do zásobníků projektů a mohou být
dále zpracovány a připraveny k realizaci v rámci budoucích investičních akcí města Zruč nad
Sázavou.
Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou při schvalování rozpočtu města na rok 2022 dne 13.
12. 2021 vyčlenilo finanční částku ve výši 400 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny
pro realizaci vybraných projektů z řad veřejnosti, jejichž celkové náklady nepřesáhnou výši
těchto finančních prostředků.
Pravidla pro zapojení do PaR jsou nastavena s ohledem na objem finančních prostředků a
termín realizace vybraných projektů v daném roce.
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Rámcový harmonogram PaR 2022
Prosinec 2021

Schválení pravidel zapojení radou města

Leden 2022

Informační kampaň, vyhlášení projektu, zveřejnění výzvy
na webových stránkách

Únor - březen 2022

Přijímání a kontrola návrhů projektů

Duben 2022

Veřejné projednání a prezentace projektů

Květen 2022

Hlasování veřejnosti

Červen 2022

Projednání a schválení projektů RMě a ZMě

Červenec -prosinec 2022

Realizace projektů

Fáze participativního rozpočtu
1. Fáze – sběr návrhů
A. Charakter projektů
Předmětem projektu musí být konkrétní investiční záměr, který bude sloužit
obyvatelům města Zruč nad Sázavou a přispěje ke zkvalitnění jejich života (např.
úprava veřejného prostranství, obnova mobiliáře, úprava veřejných budov, obnova či
doplnění sportovišť, dětských hřišť, parků či jiného veřejného prostoru). Naopak
předmětem projektů nesmí být kulturní či jiné společenské akce (např. festivaly,
přehlídky, hudební nebo sportovní akce).
V případě, že se projekty týkají pozemků nebo jiného nemovitého majetku, musí být
potom tento nemovitý majetek ve výlučném vlastnictví města Zruč nad Sázavou a
současně i v jeho správě. Součástí návrhu proto musí být přesná lokace a prostorové
požadavky na realizaci projektu, případně i fotodokumentace stávajícího stavu,
vhodnou součástí jsou pak i grafické podklady (např. výkresy, vizualizace apod.).
Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemek, budova),
rozhodující je volný a bezplatný přístup či možnost využití pro každého občana města
kdykoliv v rámci schválených pravidel využití. Zároveň projekt musí respektovat vedení
inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Projekt musí být v souladu s právním řádem
České republiky a platným územním plánem města Zruč nad Sázavou.
Návrh projektu by měl být realizovatelný do konce roku 2022.
B. Předkladatel návrhu projektu
Fyzická osoba starší 18 - ti let s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou a přilehlých
obcích (Nesměřice, Želivec, Dubina) nebo právnická osoba se sídlem ve Zruči nad
Sázavou.
C. Alokovaná částka
Celková částka určená na realizaci projektů schválených těmito pravidly činí 400.000
Kč. Náklady na jeden projekt musí být v maximální výši 100 tisíc Kč včetně DPH.
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Navrhovatelé jsou povinni si ověřit reálnost předkládaného projektu včetně jeho
rozpočtu.
D. Formální stránka projektu
Sběr návrhů projektů bude probíhat dle časového harmonogramu v průběhu měsíců
únor a březen 2022. Návrh projektu je možné podat pouze písemnou formou, a to
poštou nebo osobně na podatelně města Zruč nad Sázavou na adresu: Město Zruč
nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, a to v obálce označené jako
„Participativní rozpočet“.
Příslušný formulář bude zveřejněn na webových stránkách města Zruč nad Sázavou
v kolonce Participativní rozpočet.
Návrh projektu musí obsahovat:
• Vyplněný formulář žádosti včetně přílohy č. 1, 2
• Případně grafické podklady-výkresy, situace, fotodokumentace místa realizace,
vizualizace, typy navrhovaných prvků apod.)
2. Fáze – kontrola návrhů projektů
Organizační garant participativního projektu ve městě Zruč nad Sázavou bude určen radou
města. Pověření zaměstnanci města následně u předkládaných projektů provedou kontrolu
z hlediska formálních náležitostí projektu v rámci souladu s pravidly PaR a jejich vlastní
realizovatelnosti z hlediska platné legislativy ČR. Následně, podle zjištěných skutečností,
může být provedeno společně s předkladateli doplnění či korekce projektů. Projekty, které
nesplňují pravidla a jsou v rozporu s ÚP, jsou v rozporu s legislativními požadavky bez
možnosti úprav či dlouhodobými záměry města Zruč nad Sázavou, budou z dalšího procesu
zpracování vyřazeny. Projekty budou následně, před vlastním zveřejněním a zahájením
procesu hlasování, předloženy RMě na vědomí.
3. Fáze – veřejné projednání
Po provedení formální kontroly a vyhodnocení jejich proveditelnosti, budou projekty splňující
parametry dle pravidel PaR, prezentovány na veřejném projednání. Toto veřejné projednání
proběhne na řádném zasedání Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou.
4. Fáze – hlasování
Všechny prezentované projekty budou následně zveřejněny na webových stánkách města
Zruč nad Sázavou a ve Zručských novinách, a to po celou dobu hlasování. Hlasování bude
probíhat přes aplikaci mobilní rozhlas, a to i pro občany, kteří nejsou v rámci mobilního
rozhlasu registrováni, anebo odevzdáním svého hlasu do schránky umístěné v informačním
centru (vchod z průjezdu zámku) na adrese Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou. Zájemce
z veřejnosti o hlasování, zde obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne vybraný projekt.
Hlasovací lístek bude též zveřejněn ve Zručských novinách. Každému zájemci bude
umožněno v rámci daného ročníku participativního rozpočtu pouze jedno hlasování. Tzn., že
bude moci hlasovat buď v rámci aplikace mobilní rozhlas anebo fyzicky v infocentru.
V infocentru bude veden seznam hlasujících, který bude následně porovnán s hlasováním
přes mobilní rozhlas, aby nedošlo ke dvojímu hlasování.
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Vybrané projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z veřejného hlasování. Projekty, které
splňují kritéria, avšak nebudou vybrány k realizaci v rámci konečného pořadí anebo z důvodů
vyčerpání alokovaných finančních prostředků mohou být opakovaně podány následující rok.

5. Fáze – realizace projektů
Projekty, jež budou vybrány k realizaci, jsou předloženy zastupitelstvu města Zruč nad
Sázavou ke schválení, a tímto se stávají součástí investic města Zruč nad Sázavou, které za
jejich vlastní realizaci přebírá veškerou odpovědnost. V průběhu jejich realizace je
předkladatel oprávněn se informovat o postupu této realizace.

Přílohy:
Formulář žádosti včetně přílohy č. 1 a 2
Příloha č. 1: Prohlášení předkladatele
Příloha č. 2: Rozpočet projektu
Grafické podklady

Aktuální verze Pravidel zapojení 13. 12. 2021.
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