
PRAVIDLA 
 

Oblast 

Povaha uplatnění alokovaných finančních prostředků není omezena. 

Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zkvalitnění životního 

prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity, informační systémy a jiné aktivity či 

prvky. Z důvodů časové náročnosti a nutných povolovacích řízení nejsou vhodné návrhy na stavební 

úpravy, prvky vyžadující povolení stavebního úřadu apod. 

 

Cena 

Celková cena všech návrhů nesmí překročit daný finanční rozpočet. 

Náklady na jeden projekt by neměly přesáhnout 50 000 Kč, a to včetně nákladů souvisejících 

s realizací, např. nákladů na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice 

vyžadovat, práce programátora, grafika apod. Vše včetně DPH! V případě vyšší finanční náročnosti si 

Rada MČ vyhrazuje právo projekt vyřadit z programu participativního rozpočtu a případně jej 

realizovat v rámci běžného rozpočtového plánu pro příští období.  

Celkový objem financí alokovaných na participativní rozpočet byl pro rok 2020 schválen ve výši 

350 000 Kč. Vzhledem k faktu, že tuto formu připravujeme poprvé, jsme sami zvědaví, jaké výzvy pro 

nás některé nápady mohou vytvořit. Cenový limit na jeden projekt jsme připraveni vyhodnotit a 

případně v dalších letech upravit. 

 

Majetkoprávní vazba 

Návrh musí být realizován na území městské části Praha-Ďáblice. 

Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď přímo na pozemcích 

ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě městské části Praha-Ďáblice, nebo musí být zajištěn předběžný 

souhlas majitele pozemku alespoň na pět let. 

 

Proveditelnost 

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. 

Návrh musí být zpracován v písemné podobě. Součástí musí být zejména co nejpřesnější popis, 

lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, detailní návrh rozpočtu, příp. fotodokumentace 

současného stavu. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, 

vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). 

Součástí návrhu by měl být i odhad předpokládaných ročních provozních/udržovacích nákladů, které 

by neměly nepřiměřeně zatížit rozpočet MČ v budoucnosti. MČ si vyhrazuje právo posoudit a 

případně vyřadit návrhy, u kterých roční provozní náklady přesahují 20 % nákladů na realizaci. 

Na realizaci projektu není právní nárok. Rada MČ si vyhrazuje právo odmítnout projekt ve fázi návrhu, 

případně i po hlasování, např. z důvodu náhlé nutnosti financí pro nouzové situace. 

 

Délka realizace 

Projekty realizované v letošním rozpočtovém roce musí být dokončeny do 30. listopadu roku 2020 

včetně vyúčtování. A takové, jejichž realizace bude trvat déle, by mohly být přesunuty do plánu na 

další rozpočtové období. 

 



Jak se bude hlasovat? 

Pravděpodobně, a to zejména z důvodu transparentnosti, budeme hlasovat s využitím řešení, které 

nabízí Mobilní rozhlas, tedy pomocí SMS zpráv. 

 

Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování? 

Po skončení hlasování se projekty seřadí podle počtu hlasů. Poté se vyberou první projekty dle 

možnosti rozpočtovaného objemu prostředků a realizovatelnosti v letošním roce. 

 

Časový plán 

Červen 2020 – vyhlášení 

Srpen 2020 – shromáždění návrhů + prezentace 

Září 2020 – prezentace veřejnosti, volba mezi navrženými projekty 

Listopad 2020 – realizace některých projektů, příprava pro Rozpočet MČ 2021 

 


