Pravidla zapojení občanů – participativní rozpočet 2020
Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v našem městě? Chtěli byste
doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení?
Zapojte se do dalšího ročníku participativního rozpočtování (PR) v Moravské Třebové a
získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany.
Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro
ně podpůrné kampaně.

1. Základní charakteristika
: malé investiční projekty v ceně jednoho projektu
mezi 0 - 500 tisíc Kč
Celkový rozpočet v roce 2020 : 500 tisíc Kč
Lokalita realizace
: projekty navržené z řad veřejnosti na majetku
města (celé město včetně místních částí)
Charakteristika projektu

Podmínky

:

a) Realizovány budou projekty dle výsledku hlasování, jejichž celková hodnota
nepřevýší rozpočet PR.
b) Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
v Moravské Třebové. Každý navrhovatel může podat max. 2 návrhy.
c) Do návrhu rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny
související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či
následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s
uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění
návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní
popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího
stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Pro podání návrhu musí být
použit Formulář zadání projektu, který je dostupný na webu města.

2. Proces realizace
1. Informační kampaň

: leden 2020, po schválení podmínek radou města

2. Podávání návrhů

: leden - únor 2020

3. Forma podání písemná : online (mailem na: rozpocet@mtrebova.cz), na
podatelně Městského úřadu, Olomoucká 2,
Moravská Třebová případně přímo během
veřejného setkání.
4. Představení návrhů

: každý navrhovatel má povinnost prezentovat návrh
na veřejném setkání. Po představení návrhů bude
následovat diskuze. V případě podobnosti projektů
(řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v
jeden. Není možné podat dvě varianty stejného
projektu (“mini a maxi”), byť od dvou různých
navrhovatelů.

5. Termín veřejného setkání: 4. března 2020 - zasedací místnost Městského
úřadu, Olomoucká 2, Moravská Třebová
Přítomni budou koordinátor PR a pracovníci radnice.
6. Posouzení návrhů

: březen – duben 2020

Návrhy projektů vzešlé z veřejného setkání budou předány k technické
analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost,
majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí
do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí.
Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou
kontaktováni pracovníky radnice, kteří jim poradí, jak návrhy upravit, aby o nich
mohla veřejnost hlasovat.
7. Kampaň navrhovatelů

: květen 2020

8. Hlasování

: poslední týden května 2020

O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou moci občané města
hlasovat poslední týden května. Hlasování se uskuteční prostřednictvím
Mobilního rozhlasu. Datum a čas bude upřesněn během procesu veřejného
projednávání. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města po
sečtení hlasů. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů,
jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.
9. Realizace návrhů

: od června 2020

Občané budou průběžně informováni o stavu realizace vítězných projektů.
Hlasující budou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci
hlasování požádají. Ostatní občané informace najdou na webu města,
Facebooku města a v Moravskotřebovském zpravodaji.

