Tvoříme Litoměřice 2021
Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice
ÚVOD
Máte nápad, jak zlepšit naše město? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši
ulici? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do šestého ročníku participativního rozpočtování.

PĚT FÁZÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Participativní rozpočet má pět základní fází, které znázorňuje níže uvedené schéma:

I.
SBĚR NÁMĚTŮ

II.
KONZULTACE,
OVĚŘENÍ
PROVEDITELNOSTI

III.
HLASOVÁNÍ

IV.
ZPRACOVÁNÍ
VÍTĚZNÉHO
PROJEKTU

V.
REALIZACE

V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru námětů ze strany veřejnosti, jejich následné konzultaci,
s pracovníky městského úřadu, hlasování veřejnosti, dále zpracování vítězného projektu a jeho realizace.
ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM
Participativní rozpočet slouží k realizaci konkrétního projektu, který bude sloužit občanům města Litoměřice
(případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města.
Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria:
1. Bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupný
24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup pro každého)1.
2. Bude respektovat stanovený maximální finanční limit.
3. Bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému
plánu a dalším rozvojovým koncepcím města.
4. Bude realizován na majetku ve vlastnictví města. Prostředky participativního rozpočtu nejsou
určeny pro majetek příspěvkových organizací města, základních a středních škol.
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5. Prostředky participativního rozpočtu nejsou určeny na opravy komunikací, chodníků a městského
mobiliáře.
Předkladatel návrhu
Předkladatelem může být:
• fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Litoměřicích od 15 let věku
• právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Litoměřicích
Alokovaná částka
Pro rok 2021 je stanovena maximální částka ve výši 200 000 Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady
projektu nesmí být menší než 10 000 Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci,
nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci, odměny za přípravu projektu a finanční
odměnu zpracovatele realizovaného projektu do výše 1 % přidělené dotace, maximálně 2 000 Kč.
DŮLEŽITÉ: V případě, že překladatel zajistí další finanční podporu projektu z jiných zdrojů (např. formou
grantu od firmy, podnikatele, daru fyzické či právnické osoby, …), mohou celkové náklady projektu
přesahovat maximální stanovenou výši o tento příspěvek (viz příloha). Další postup bude stanoven po
dohodě.

Harmonogram:
23. 4. 2021

vyhlášení participativního rozpočtu 2020 (po jednání zastupitelstva města)

30. 6. 2021

sběr námětů

30. 9. 2021

první konzultace s autory námětů a vyhlašovatelem (Zdravé město
Litoměřice),
ověření proveditelnosti

31. 10. 2021

konzultace s autory námětů a příslušnými odbory, schválení námětů do
hlasování

31. 1. 2022

hlasování prostřednictvím mobilního rozhlasu o vítězném námětu
(hlasování musí být uveřejněno minimálně po dobu 14 dnů)

31. 3. 2022

zpracování vítězného projektu

30. 9. 2022

realizace projektu

DŮLEŽITÉ: Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh.
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FÁZE I – SBĚR NÁMĚTŮ
Sběr námětů bude probíhat do 30. 6. 2021. Návrh lze podat prostřednictvím online formuláře. Všechny
dokumenty jsou také zveřejněny na webu Zdravého města Litoměřice.
Námět musí obsahovat: kontaktní údaje, název námětu, odůvodnění, krátký popis, přínosnost pro cílovou
skupinu, místo realizace, vizualizace (foto, nákresy, max. pět souborů je třeba odeslat na adresu vyhlašovatele
– viz kontaktní údaje níže).
FÁZE II – KONZULTACE, OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI
Vyhlašovatel (Zdravé město Litoměřice) projedná zaslaný námět s jeho autorem v předem
dohodnutém termínu. Poté budou následovat konzultace příslušných odborů s autory k proveditelnosti námětů a
jejich schválení do hlasován.

FÁZE III – HLASOVÁNÍ
Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat prostřednictvím mobilního rozhlasu (hlasovat lze
i v infocentru města). Výsledky hlasování budou medializovány.
FÁZE IV – ZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉHO PROJEKTU
Příslušný odbor MěÚ dopracuje vítězný námět v souladu se záměrem tak, aby byl projekt připravený
k realizaci.
FÁZE V – REALIZACE PROJEKTU
Vítězný projekt realizuje městský úřad z části rozpočtu určeného na participativní rozpočet.
V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách,
ke kterým se může vyjádřit.
DŮLEŽITÉ: Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných
městem Litoměřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. Smlouvu s realizátorem
projektu uzavírá vždy Město Litoměřice.
Ověřené náměty, které postoupily do hlasování, mohou být se souhlasem navrhovatelů zařazeny
do zásobníku projektů Města Litoměřice.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Vícenáklady
V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), jsou tyto
neseny rozpočtem města Litoměřice a řídí se smlouvou mezi městem Litoměřice a dodavatelem, příp. dalšími
relevantními dokumenty či směrnicemi.
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Informace k participativnímu rozpočtu v Litoměřicích jsou uvedeny na webových stránkách Zdravého města
Litoměřice.

Kontaktní údaje
Mgr. Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města a MA21,
MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice,
tel. 416 916 400, 734 170 925,
email: irena.vodickova@litomerice.cz
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