
Participativní rozpočet – Ďáblice 2021  

Aktualizace se způsobem hlasování (červen 2021) 

 

Motivace 

Rádi bychom v tomto roce navázali na participativní rozpočet z minulého roku. Přivítali bychom co 

nejvíce návrhů. Zejména bychom chtěli upozornit, že pokud návrh nebude splňovat některá z kritérií, 

a bude přínosem pro Ďáblice, budeme se ho rovněž snažit uplatnit v rámci rozpočtu obce. 

 

Oblast 

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či 

koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu, realizace divadla či přednášky až například 

po zasazení stromu či novou funkcionalitu na web stránkách. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy 

či instalace prvků ve veřejném prostoru, zkvalitnění životního prostředí, vzdělávání, volnočasové 

aktivity a podobně. Z důvodu časové náročnosti a nutných povolení nejsou vhodné návrhy na 

stavební úpravy, opravy komunikací, veřejného osvětlení apod. V tomto roce bychom rádi přivítali 

návrhy, které jakkoli ulehčí průběh koronavirové krize. 

 

Cena 

Celkový objem financí alokovaných na participativní rozpočet pro rok 2021 je 350 000 Kč. Náklady 

na jeden projekt by neměly přesáhnout 50 000 Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací 

(např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.). 

Prosíme navrhovatele, aby se nenechali odradit těmito finančními limity. Jak bylo uvedeno výše, 

vhodné návrhy bychom rádi realizovali v rámci běžného rozpočtového plánu pro příští období. 

 

Majetkoprávní vazba 

Předpokládá se, že návrh bude realizován na území MČ Praha-Ďáblice. Toto samozřejmě platí pouze 

pro územně vázané návrhy. U návrhů pro úpravu virtuálního prostoru se analogicky předpokládá 

přínos pro občany Ďáblic. Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, je vhodné též posoudit 

majetkoprávní vztahy k pozemku. Je vhodné, aby byl návrh umístěn buď přímo na pozemcích ve 

správě městské části Praha-Ďáblice (interaktivní mapu k nahlížení do katastru nemovitostí naleznete 

např. Praha-Ďáblice – mapová aplikace GisOnline.cz) nebo by měl být zajištěn předběžný souhlas 

majitele pozemku s umístěním prvku alespoň na pět let. 

 

Proveditelnost 

Návrh by měl obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace. 

Prosíme o použití přiloženého formuláře. Součástí by měl být i jednoduchý návrh rozpočtu. V případě 

návrhů vázaných na místo prosíme o co nejpřesnější lokalizaci a zhodnocení prostorových požadavků 

na realizaci, případně o fotodokumentaci stávajícího stavu. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou 

pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Odhad ročních provozních, 

resp. udržovacích nákladů poslouží k posouzení zatížení rozpočtu MČ v budoucnosti. 

Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout budoucí finanční situaci naší městské části, si musíme vyhradit 

právo realizaci projektů posunout nebo zastavit. Nepředpokládáme, že by bylo za současné situace 

(březen 2021) jakkoli nutné do procesu výběru a realizace projektů zasahovat, ale nelze pominout 

fakt, že se můžeme dostat do ještě kritičtější situace. 

Délka realizace 

https://app.gisonline.cz/praha-dablice


V rámci návrhu projektu bychom poprosili, aby navrhovatelé zohlednili nutnost realizace do 30. 

listopadu 2021 včetně vyúčtování. 

 

Využitelnost pro širší veřejnost 

Vzhledem k tomu, že návrh by měl být přínosem pro naši městskou část, zařadili jsme požadavek na 

podporu každého návrhu alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha-Ďáblice starších 15 let. 

 

Jak se bude hlasovat? 

Bude se hlasovat s využitím webového formuláře na stránkách spol. AgoraCE 

https://www.participativni-rozpocet.cz/dablice/ 

 

Vlastní hlasovací formulář je umístěn na stránce:  

https://voting.agorace.cz/anketa/dablice 

Každý hlasující má možnost udělit celkem 4 kladné hlasy mezi jednotlivé projekty a bude mít i 

možnost udělit 2 „záporné“ body nějakému projektu. Pevně věříme, že hlasujících udělujících pouze 

kladné body bude převážná většina. Záporné body není třeba využívat, naopak lze je udělit až po 

rozdělení všech kladných hlasů. 

Pořadí projektů se pro každé hlasování náhodně změní z důvodu, aby nedocházelo ke zvýhodnění 

nějakého projektu. 

Součástí hlasování bude potvrzení prohlášení, že hlasující bydlí v Ďáblicích nebo má jiný vztah 

k Ďáblicím. Každý hlasující bude muset potvrdit jeho odeslání hlasů kódem, který dostane přes SMS. 

Hlasování poběží do 6. července. 2021 

 

Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování? 

Po ukončení hlasování se projekty seřadí podle počtu hlasů, a vybere se prvních „x“ projektů tak, aby 

cena vybraných projektů v součtu nepřesáhla 350 000 Kč. 

Ostatní projekty „pod čarou“ nebudou zapomenuty! 

 

Časový plán 

Březen 2021 – vyhlášení 

Duben–květen 2021 

20.5.2021 – termín k doručení návrhů  

Červen 2021– prezentace v rámci možností 

Červen 2021 – výběr kandidátů formou hlasování 

Červen–listopad 2021 – realizace 

 

Role navrhovatele 

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Bude žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s 

veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své 

náměty a návrhy řešení. Úřad by měl plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání 

došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic. Náklady bude nutné účtovat 

přes úřad městské části a bude tedy nutné dodržet pravidla závazná pro úřad (např. finančně-

kontrolní, autorizační apod.). Zde se úřad bude snažit vyjít maximálně vstříc navrhovatelům s 

vysvětlením a naplněním těchto pravidel. 

 

https://www.participativni-rozpocet.cz/dablice/
https://voting.agorace.cz/anketa/dablice


Představte svůj návrh ostatním! 

Prosíme, aby navrhovatelé mluvili o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, 

známými, na ulici i na internetu. 

O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a 

proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na 

webu a dostanou prostor i během veřejné diskuse, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit. 

Využijte různých možností, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš 

nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy! 

 

Jak návrh podat? 

- Navrhovatelem může být obyvatel městské části Praha-Ďáblice starší 15 let, který je občanem 

České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR. 

- Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice starších 15 

let. 

- Použijte návrhový formulář (ke stažení z webu), který je vhodnou pomůckou a vodítkem k tomu, co 

je vhodné do návrhu napsat. Je potřeba připojit podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel 

MČ Praha-Ďáblice, který je rovněž ke stažení na www.dablice.cz. 

Ludvík Tesař 

 

http://www.dablice.cz/

