
Žijeme zde spolu – náš rozpočet

veřejné setkání 

pondělí 16. ledna 2017



Cíle dnešního setkání

• Představení participativního rozpočtování

• Seznámení se zásadami projektu „žijeme zde spolu –

náš rozpočet“

• Inspirace, diskuze o možnostech, nápadech

• Navázání komunikace, ev. vytvoření týmů apod. 



Participativní rozpočtování

• Inovativní nástroj zapojující aktivní občany 
do rozhodování o tom, co v městské části zlepšit 

• Postup, jak mohou občané ovlivnit, na co bude  
vynaložena část veřejných financí



Participativní rozpočtování

• V roce 2016 realizováno v některých městských částech 
(Praha 10, Praha-Zbraslav)

• Podpora hlavního města – na rok 2017 vyčleněna 
rezerva 50 milionů Kč (dotace pro MČ ve výši 50 % 
vynaložené finanční částky, max. 5 mil. Kč/MČ)



Participativní rozpočtování - postup 

• Stanovení pravidel a detailní podoby procesu

• Informování občanů

• Podávání návrhů projektů občany

• Verifikace návrhů občanů odborníky

• Prezentace postupujících návrhů

• Volba projektů navržených občany

• Realizace projektu



Pozitiva  participativního rozpočtování

• Umožňuje obyvatelům spoluvytvářet budoucí tvář 
místa, kde žijí, a tím prohlubuje jejich vztah k Suchdolu.

• Je zdrojem nových nápadů.

• Otevírá  celospolečenskou diskusi o nejlepších 
investicích z veřejných prostředků.

• Umožňuje navázat užší spolupráci mezi městskou částí 
a jejími obyvateli, pochopení fungování a otevřenější 
komunikace.



Obavy z participativního rozpočtování

• Nemá cenu předkládat projekty, politici si to stejně  

rozhodnou, jak budou chtít. 

• Pravidla participativního rozpočtu jsou jasná – radnice vymezí peníze, 

občané mohou navrhnout projekty, o kterých mohou debatovat na 

sousedských setkáních a o kterých později sami občané hlasují. 

Radnice v průběhu pouze kontroluje realizovatelnost návrhů (např. 

zda se jedná o obecní pozemky) a její snahou je případně pomoci 

navrhovatelům, aby návrh upravili do podoby, kterou je možno 

zrealizovat.



Obavy z participativního rozpočtování 
(pokrač.)

• Lidé nejsou odborníci, neumí správně rozhodovat          
o rozdělení veřejných peněz.

• Participativní rozpočet nevyžaduje ekonomické ani jiné specializované 

vzdělání. Zabývá se především tím, jak vylepšit MČ (ať už její vzhled, 

či třeba události, které se tu ne/konají). Je to tedy naopak – místní 

obyvatelé jsou přece těmi nejfundovanějšími odborníky na problémy, 

které se týkají místa jejich bydliště, a sami nejlépe vědí, co jim 

v daném místě schází.



Obavy z participativního rozpočtování 
(pokrač.)

• Co když někdo participativní rozpočtování zneužije nebo 
zmanipuluje? 

• Dobře nastavený participativní rozpočet probíhá zcela transparentně 
a veškeré rozhodování je v rukou obyvatel obce. 

• Na přípravě a organizaci se podílí participační skupina, v níž mají své 
zastoupení kromě politiků také např. místní spolky. 

• Všechny návrhy budou veřejně přístupné na webu i v papírové 
podobě.

• Lidé si mohou kdykoli zkontrolovat, co, kdy a jak probíhá.



Obavy z participativního rozpočtování 
(pokrač.)

• Organizace participativního rozpočtování bude moc 
drahá a časově náročná. 

• Neplatí, že by participativní rozpočet přinášel do rozpočtu obce 
značné nadbytečné výdaje.

• Peníze vyčleněné z obecního rozpočtu půjdou na projekty, které 
místní obyvatelé pokládají za nejpotřebnější. 

• Výlohy spojené s organizací by měly být převáženy přínosy –
vytvoření příjemně konstruktivní společenské atmosféry v MČ              
i to, že se budou financovat skutečně právě ty věci, které budou 
naplňovat přání a potřeby místních obyvatel.



Obavy z participativního rozpočtování 
(pokrač.)

• Občané nebudou konstruktivní, umí jenom nadávat! 
• Pokud lidé nemohou určitý stav změnit, nezbývá jim nic jiného, než 

stěžovat si. Právě participativní rozpočet jim ale dává možnost věci 
měnit.

• „Lidé mají chuť a zájem stát se spolurozhodovateli v mnoho otázkách 
veřejného života, ale druhou stranu příliš nevěří, že by jejich angažmá 
na veřejném životě přineslo pozitivní změnu. Výsledkem těchto 
protichůdných nálad pak může být i relativně malá skutečná účast na 
veřejných záležitostech.“

(Interpretace dat CVVM 2013, Mička a kol., Analýza participace v ČR)

• Právě proto je třeba dát občanům možnost zapojit se efektivně do 
rozhodování o místě, kde žijí. Pokud lidé dostanou snadnou příležitost 
být věcní, rádi se jí chopí.



Obavy z participativního rozpočtování 
(pokrač.)

• Obecné blaho lidi nezajímá, budou si hrát „jen na 
vlastním písečku“.

• Veřejná setkání uskutečněná v procesu participativního 
rozpočtování mohou stmelit jinak vzdálené skupiny obyvatel, kteří 
třeba právě během diskuzí poprvé získají vhled do potřeb a života 
jiných lidí ze stejné městské části. 

• Důležitou součástí participativního rozpočtu je právě i utváření 
lepších vztahů v MČ.

• Pokud navíc lidé poznají potřeby ostatních, naučí se sami vybírat, co 
jsou při omezených zdrojích MČ skutečné priority.



Náš rozpočet

• Je vyčleněno 360.000 Kč na realizaci projektů.

• Náklady na jeden projekt mohou být max. 120.000 Kč                  

vč. DPH a souvisejících nákladů (u některých investic 

např. nutná projektová dokumentace apod.).

• Není omezeno pouze na investiční akce.

• Realizovatelnost do konce roku 2017.



Náš rozpočet

• Navrhovatelem může být obyvatel městské části 
Praha-Suchdol starší 15 let, který je občanem České 
republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR. 

• V rámci validace bude posouzen soulad návrhu se 
schválenými pravidly. 

• Podané návrhy nesmí být zejména v rozporu s právními 
řády a dobrými mravy, narušovat sousedské soužití 
a mít povahu reklamy.



Náš rozpočet

• Návrh musí být realizován na území městské části 
Praha-Suchdol. 

• Realizace musí být v kompetenci a možnostech MČ. 

• Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí 
být návrh umístěn buď přímo na pozemcích MČ, nebo 
musí být zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku, 
a realizace pak musí být veřejně přístupná pro všechny 
občany MČ. 

• Realizace zůstává v majetku MČ. 



Časový harmonogram

• Promýšlení nápadu (teď )

• Možnost prodiskutování nápadu s ostatními (20. 2.) 

• Podání návrhu (do 3. 3.)

• Možnost prezentace postupujícího návrhu (30. 5.)

• Hlasování o návrzích (30. 5. – 6. 6.)

• Realizace (do konce roku 2017)



Co je a co není návrh

 Měli byste vysadit více stromů.

 Navrhuji v ulici „x“ vysadit po pravé straně, v úseku 

mezi ulicemi „y“ a „z“, 10 ovocných stromů (4 hrušně,       

3 třešně a 2 letní jabloně). 



Podání návrhu

• Nejpozději do 3. března 2017 do 11 hodin.

• V papírové podobě do podatelny radnice 

• Při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní 

fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování 

použít pro tisk.

• Elektronicky na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz



Podání návrhu - náležitosti

• Povinné náležitosti

• Vyplněná přihláška

• Podpisový arch s podpisy 10 podporovatelů

• Fotografie / tematický obrázek

• Další přílohy

• Např. náčrtek, fotografie apod.



Podání návrhu - přihláška

• Název návrhu (max. 50 znaků)

• Odůvodnění
• (co nejpřesnější odůvodnění návrhu - jakou situaci váš návrh řeší, čím 

bude přínosný, kolik osob odhadujete, že bude mít z realizace užitek -
max. 300 znaků) 

• Popis návrhu
• (co nejpřesnější popis návrhu aktivit, prvků, způsobu realizace apod. -

max. 1000 znaků)

• Předpokládané náklady 
• (výše nákladů v Kč vč. DPH a všech souvisejících nákladů)



Podání návrhu – přihláška (pokrač.)

• Jméno a příjmení navrhovatele
• Pokud je navrhovatelem organizace (např. spolek), kromě názvu 

organizace bude uvedena také fyzická osoba, která bude za organizaci 
navrhovatelem.

• Adresa bydliště navrhovatele

• Kontaktní e-mail

• Kontaktní telefon

• Datum a místo

• Podpis navrhovatele 



Co navrhovali jinde

Název návrhu: Veřejné ohniště Podhorky
Autor návrhu: Petr Olejník

Popis: Na území Mnichovice se nenachází povolené a bezpečné místo 

na veřejné rozdělávání ohně za účelem opékání či grilování. Ohniště by 

sloužilo jako místo setkávání se místních občanů, zároveň by bylo 

využíváno dětmi v rámci volnočasových aktivit (škola, školka, příměstské 

tábory).

http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/WP_20161114_08_13_41_Pro.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/WP_20161114_08_13_41_Pro.jpg


Co navrhovali jinde

Název návrhu: Zrestaurování litinového kříže z r. 1856 

na Božkově
Autor návrhu: Jitka Oriničová

Popis: Kříž se nachází na frekventovaném místě, prostorem vede 

i cyklostezka. Cílem projektu je uchování památky pro další generace 

i pokračování v revitalizaci prostoru božkovské návsi.

http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/P1090558.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/P1090558.jpg


Co navrhovali jinde

Název návrhu: Lednice pro sociálně slabší občany

Autor návrhu: Mariana Martinů, Barbora Martinů

Popis: Lednice by měla být umístěna v Infocentru města a sloužit sociálně 
slabším občanům na získání potravin zdarma. Potraviny v originálním balení a 
s neprošlou lhůtou trvanlivosti při dobrovolně přinášeli občané Mnichovic se 
svých přebytků. Cílem návrhu není jen pomoci lidem, kteří to potřebují, ale také 
poukázat na to, že jídla je třeba si vážit.

http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/product_2400136.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/product_2400136.jpg


Co navrhovali jinde

Název návrhu: Zapuštěné trampolíny

Autor návrhu: Sára Kabátová

Popis: Skákání na trampolínách může být skvělé sportovní vyžití pro děti i pro 
dospělé. Jsou vytipovány tři možné lokality: Parčík Pod lípami, hřiště na Božkově 
a park Holíka.

http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/s%C3%A1raII.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/s%C3%A1raII.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/S%C3%A1raI.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/S%C3%A1raI.jpg


Co navrhovali jinde

Název návrhu: Fotopasti v místech tvorby černých skládek

Autor návrhu: Richard Možíš

Důvodem umístění fotopastí je především zamezení tvorby černých skládek a 
nepořádku u stanovišť sběru tříděného odpadu a případné zjednodušení 
dokazování přestupků.

http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2017/01/fotopast-um-595-3g.png
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2017/01/fotopast-um-595-3g.png


Co navrhovali jinde

Název návrhu: Zvýšení počtu informačních kanálů města

Autor návrhu: Jiří Grimmer

Popis: Městu chybí centrální „informační plocha“ – ta by šla nahradit např. 
venkovní obrazovkou umístěnou na frekventovaném místě města tak, aby její 
obsah byl zachytitelný i z jedoucího vozu. Z tohoto důvodu by se nacházela na 
některé z budov náměstí města.



Co navrhovali jinde

Název návrhu: Dopravní zrcadlo – Šibenička

Autor návrhu: Jiří Grimmer

Popis: Instalace silničního zrcadla v nepřehledné pravoúhlé komunikace směrem 
od Šibeničního vrchu na Šibeničky by přispěla k větší bezpečnosti provozu, a to 
jak vozidel, tak pěších osob.

http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/1399c702-ec79-4c22-acdd-9fb3f32840ef_lrg.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/1399c702-ec79-4c22-acdd-9fb3f32840ef_lrg.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/c1334b10-a971-4655-af9a-1f2834c604d7_lrg.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/c1334b10-a971-4655-af9a-1f2834c604d7_lrg.jpg


Co navrhovali jinde

Omalovánky Moje Zbraslav

Zbraslav má dlouhou a bohatou historii, se kterou by se nejmladší obyvatelé 
Zbraslavi mohli začít seznamovat zábavnou a kreativní formou již ve velmi útlém 
věku, a tím prohlubovat svůj vztah a pozitivní vazbu k domovu.



Co navrhovali jinde

S učiteli společně pro Zbraslav

Návrh zaměřený na podporu zbraslavských učitelů při jejich náročné a důležité 
práci s dětmi i jejich rodiči.



Co navrhovali a realizovali jinde

Vybudování bezbariérového přístupu do Klubu aktivního stáří
Klas funguje již od roku 2006 v budově č.p. 399
v ulici Elišky Přemyslovny a dodnes nemohou
vozíčkáři, občané s chodítky a pod. navštěvovat 
akce i pro ně určené.

Bezbarierový vstup do Klasu je řešen pomocí rampy z ocelových profilů žárově 
zinkovaných, nášlapná konstrukce je tvořena z dřevoplastových prken (WPC) 
a realizovala jej společnost Stavitelství Herodes ze Zbraslavi.

http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/klas/vstup-d-Klasu-small.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/klas/vstup-d-Klasu-small.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/klas/vstu-p-do-klasu-small.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/klas/vstu-p-do-klasu-small.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/klas/Vstup-do-klasu-small.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/klas/Vstup-do-klasu-small.jpg


Co navrhovali a realizovali jinde

Revitalizace autobusového přístřešku „Pod Zatáčkou“
Cílem návrhu je zvýšení kultury cestování MHD 
prostřednictvím výměny vybraných autobusových
přístřešků za moderní prosklené přístřešky
s jednoduchou ocelovou konstrukcí, včetně 
související úpravy bezprostředního okolí.

http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/pod-zatackou/Fotografie0001.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/pod-zatackou/Fotografie0001.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/pod-zatackou/pod-zatackou1.png
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/pod-zatackou/pod-zatackou1.png


Co navrhovali a realizovali jinde

Barevná Zbraslav
Cílem návrhu je oživení pěti dnes obyčejných šedých
a nudných trafostanic profesionálními umělci 
pomocí sprejované malby.

Malby na všech čtyřech trafostanicích jsou již dokončeny. Grafické návrhy i 
provedení dodala společnost Artwise.

http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/trafostanice/Foto-3-Trafostanice-Nad-parkem.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/trafostanice/Foto-3-Trafostanice-Nad-parkem.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/trafostanice/Foto-4-Trafostanice-Pa%C5%A1kova.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/trafostanice/Foto-4-Trafostanice-Pa%C5%A1kova.jpg
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/trafostanice/SAM_1215.JPG
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/wp-content/uploads/sites/7/nggallery/trafostanice/SAM_1215.JPG


Náš rozpočet - hlasování

• Do hlasování postoupí projekty, které úspěšně prošly 

evaluací (realizovatelnost – soulad s pravidly - cena, 

umístění apod.) 

• Termín: 30. května – 6. června

• Hlasují obyvatelé MČ starší 15 let



Potřebujete další informace?

• Podívejte se na www.praha-suchdol.cz do sekce     
žijeme zde spolu / náš rozpočet. 

• Můžete nám napsat na e-mailovou adresu: 
spolu@praha-suchdol.cz.

• Můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 
222 361 419, ozveme se vám zpět. 

• Pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, 
domluvíme se na termínu.



Děkuji za pozornost.

Těším se na trumfy pro Suchdol, 

které vytáhnete z rukávu! 

V prezentaci byly využity materiály z www.participativni-rozpocet.cz.


