
 
 
 

PRAVIDLA 
Participativní rozpočet Boskovice 2022 

 
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. 
Zastupitelstvo města vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto 
peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. V rámci výzvy je možné předkládat malé projekty 
inovativního charakteru, jako například: 
• výsadba či úprava zeleně 
• oprava nebo inovace dětského hřiště či jiného sportoviště; 
• doplnění městského mobiliáře, např. odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, informační tabule či nádoby 
na zeleň; 
• jiné prvky osvěžující veřejný prostor. 
Předkládané projekty by měly být určeny pro širokou veřejnost města nebo jeho místní části a měly by být 
menšího charakteru. Není záměrem města ani možností finanční realizovat v rámci participativního rozpočtu 
velké investiční projekty či projekty ve prospěch určité úzké skupiny nebo konkrétních spolků. 
 

Přihlášení projektů 
 Každý občan města Boskovice může navrhnout nejvýše 3 projekty. 

 Projekt musí být před přihlášením osobně konzultován v termínu od 14. 3. do 13. 4. 2022. 

 Termín pro zahájení a ukončení přihlašování projektů je od 1. 4. do 30. 4. 2022. 

 Přihlášení projektu bude obsahovat následující informace: 
o základní kontaktní údaje (v případě písemného přihlášení projektu),  
o název projektu,  
o tematický okruh projektu,  
o rozpočet projektu, 
o stručný popis projektu,  
o veřejný přínos, 
o umístění projektu, 
o doplňující situační nákres, fotodokumentaci nebo ilustraci, pokud je k dispozici 
o čestná prohlášení předkladatele  

 

Kritéria přihlášených projektů 
 Přihlášený projekt je v souladu s těmito Pravidly. 

 Přihlášený projekt je veřejně prospěšný a není v rozporu s plánovanými investičními nebo 
neinvestičními akcemi města. 

 Projektem není – návrh na změnu legislativy, návrh zavedení, změnu či rušení regulačního omezení 
(zákazy, dopravní značky), pořízení studie, generelu, koncepce, projektové dokumentace apod. 

 Doba přípravy a realizace projektu nesmí trvat déle než 12 měsíců. 

 Přihlášený projekt splňuje podmínky ověření realizace. 



 Projekt musí být navržen na území a majetku města (soulad s tímto bodem je možné ověřit na 
https://www.gobec.cz/boskovice/ v kartě Obecní vrstvy/Majetek obce). 

 Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu včetně všech souvisejících nákladů, tj. 
zpracování projektové dokumentace či následné údržby na následující 1 rok nepřekračují 400 tis. Kč 
(včetně DPH).  

 Projekt nemíří do bytového fondu města. 

 Projekt nemůže propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i 
nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického.  

 Cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či 
darů). 

 Projekty, které budou shledány recesistickými, rasistickými, hanlivými, sexistickými apod. budou 
vyřazeny. 

 Projekt bude v přípravné fázi (14. 3. – 13. 4. 2022) povinně konzultován formou osobní návštěvy 
s pracovníky Městského úřadu Boskovice (nutná e-mailová či telefonická rezervace termínu). 

 

 
Ověření realizace projektu 

 U přihlášených projektů bude posouzena proveditelnost, a to především se zaměřením na: 
o formální náležitosti,  
o posouzení, zda projekt není v rozporu s plánovanými investičními nebo neinvestičními akcemi 

města, 
o posouzení technické proveditelnosti,  
o posouzení finanční přiměřenosti. 

 Proveditelnost projektu musí být odsouhlasena Radou města Boskovice. 

 Navrhovatel bude v termínu do 31. 8. 2022 vyrozuměn, zda je jeho návrh: 
o realizovatelný,  
o nerealizovatelný. 

 Navrhovatel ve fázi přihlašování projektů bude mít možnost upravit svůj návrh tak, aby vyhověl 
požadavkům na realizaci, pokud to bude možné. 

 Do výběru projektů k hlasování postoupí pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením. 
 

Hlasování 
 Hlasovat může každý občan města Boskovice. 

 Termín pro zahájení a ukončení hlasování je od 1. 9. do 30. 9. 2022. 

 Hlasování probíhá následujícími způsoby: 
o v elektronické podobě po přihlášení (registraci) na webových stránkách PinCity,  
o vhozením anketního lístku opatřeného vlastnoručním podpisem do sběrného boxu v budově 

MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 

 Každý občan města Boskovice může k hlasování využít 1 hlas. 

 Přesná pravidla hlasování budou zveřejněna v dostatečném předstihu před zahájením hlasování, 
řešení bude nastaveno mj. i v návaznosti na počet přihlášených projektů. 

 Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s těmito Pravidly. 
 
Pozn. Město Boskovice si vyhrazuje právo při zjištění manipulace s hlasy projekt vyřadit nebo požádat 
navrhovatele o vysvětlení.  
 

Výběr projektů k realizaci 
 Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné hlasy.  

 Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do 
vyčerpání finanční částky 400 000 Kč. 

 Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok. 

 Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny po projednání Radou města Boskovice. 
 

 



Realizace návrhů 
 Realizace vítězných návrhů bude financována a realizována městem Boskovice. 

 Na realizaci návrhu nevzniká právní nárok. 

 Průběh realizace bude pravidelně zveřejňován. 

 Projekty realizované v rámci participativního rozpočtu budou na webu PinCity viditelně označeny. 
 

Kontaktní osoba 
 Kontaktní osobou pro přihlašovatele projektů je 

Aneta Sedláčková, e-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz, tel.: 516 488 627 

 Podrobné informace lze získat na https://boskovice.pincity.cz/  
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