
 
  

 
 

Pokyny pro přihlašovatele  
projektu do PaRo Boskovice 2021 

 

Tyto pokyny obsahují: 
1. Přihlášení projektu  
2. Posuzování proveditelnosti projektu 
3. Hlasování a propagace projektu 
4. Vyhlášení vítězných projektů 

 
V případě nejasností můžete oslovit kontaktní osobu, kterou je 
Ing. Aneta Sedláčková, e-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz, telefon: 516 488 627 

 

1. Přihlášení projektu 
Základní kritéria pro přihlašování projektů jsou uvedena v Pravidlech pro Participativní rozpočet 
města Boskovice 2021. Před přihlášením projektu se s nimi řádně seznamte. 
 
K obecným zásadám pro přihlášení projektu patří: 

 Každý občan města Boskovice může navrhnout nejvýše 3 projekty. 

 Termín pro zahájení a ukončení přihlašování projektů je od 1. 5. do 30. 6. 2021. 

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

 
Projekt můžete přihlásit jedním ze 3 způsobů (všechny jsou rovnocenné): 

1.1 PÍSEMNĚ vyplněním formuláře 
1.2 ELEKTRONICKY prostřednictvím vyplňovacího PDF formuláře 
1.3 ELEKTRONICKY na webu PinCity 

Poznámka: Projekty přihlášené způsoby 1.1 a 1.2 budou dopsány do seznamu projektů na webu PinCity. 
 

1.1 Písemně 

Formulář pro písemné přihlášení projektu do Participativního rozpočtu města Boskovice 2021 bude zveřejněn 
v květnovém vydání Boskovického zpravodaje, formuláře budou k dispozici na podatelně Městského úřadu 
Boskovice v budově na Masarykově náměstí 4/2. Ke stažení bude formulář k dispozici na webové platformě 
PinCity na adrese: https://boskovice.pincity.cz/.  
Pro přihlášení projektu je také možné použít kopii originálního formuláře. 
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POSTUP při písemném přihlášení projektu: 
 Vyplňte ve formuláři všechny povinné údaje, nezapomeňte na datum a podpis. 

 Doplňte formulář přílohami, které budou označeny tak, aby bylo jasné, ke kterému projektu patří. 

 Vše vložte do obálky, zalepte ji a viditelně ji označte textem „PaRo Boskovice 2021“. 

 Obálku vložte do sběrného boxu PinCity, který bude umístěn v zádveří budovy Městského úřadu 
Boskovice na Masarykově náměstí 4/2 a přístupný v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 17.00 
hodin, v neúřední dny (úterý, čtvrtek a pátek) od 8.00 do 14.00 hodin. 

 

1.2 Elektronicky prostřednictvím vyplňovacího PDF formuláře 

„Formulář Přihlášení projektu - vyplňovací PDF“ pro přihlášení projektu do Participativního rozpočtu města 
Boskovice 2021 je ke stažení na webové platformě PinCity na adrese: https://boskovice.pincity.cz/.  
 

POSTUP při přihlášení projektu pomocí vyplňovacího PDF formuláře: 
 Stáhněte si z platformy PinCity, sekce Participativní rozpočet, dokument „Formulář Přihlášení projektu - 

vyplňovací PDF.PDF“ 

 Vyplňte ve formuláři všechny údaje. 

 Vyplněný formulář a potřebné přílohy v elektronické podobě odešlete na e-mail: 
aneta.sedlackova@boskovice.cz  nejpozději do 30. 6. 2021. 

 

1.3 Elektronicky na webu PinCity 

Elektronicky se projekt do PaRo Boskovice 2021 podává na webové platformě PinCity na adrese 
https://boskovice.pincity.cz/ 
Na stránky PinCity se také dostanete přes webové stránky města Boskovice www.boskovice.cz kliknutím na 
odkaz PinCity. 
 
Pokud chcete přihlásit projekt tímto způsobem, musíte být registrovaným uživatelem platformy PinCity. 
 

Jak se registrovat do platformy PinCity 
Po spuštění PinCity zvolte na titulní straně záložku Účet – Registrace (v pravém horním rohu) 
 

 
 

Registrovat se můžete 3 způsoby: 
1. Přes svůj profil na sociální síti Facebook (stačí být přihlášen na FB). 
2. Přes svůj e-mailový účet na Google – účet má podobu  XXXX@gmail.com. Musíte být na účtu přihlášeni. 
3. Vyplněním registračního formuláře – pro úspěšnou registraci vyplňte všechny požadované údaje. 

 
Pokud se registrujete přes formulář (obrázek vlevo), budete informováni o 
tom, že pro dokončení registrace musíte potvrdit odkaz v kontrolní 
zprávě, která vám přišla na e-mail uvedený v registračním formuláři. 
 
Po úspěšné registraci se již můžete do platformy PinCity přihlašovat 
zadáním e-mailu a hesla, které jste uvedli při registraci.  
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Jak přihlásit projekt na webu PinCity 
 Pokud chcete přihlásit svůj projekt do PaRo Boskovice 2021, musíte být přihlášeni. 

 Pro vložení nového projektu zvolte v hlavním menu na titulní straně záložku „Participativní rozpočet“ 

 Zvolte „Podat projekt“. Budete přesměrováni na mapu s formulářem. 

 Lokalizace - na mapě se zobrazí dialogové okno, které vyzve uživatele k výběru pozice na mapě. Pozice 
by měla určovat místo, kde se má daný projekt realizovat. 

 Do pole Název projektu zadejte název navrhovaného projektu, pod kterým bude prezentován. 

 Zařazení projektu - zvolte témata, do kterých vámi přihlašovaný projekt náleží. 

 Odhadovaná částka - Rozpočet potřebný na realizaci projektu. Celková částka nesmí přesáhnout  
400 000 Kč včetně DPH. 

 Popis projektu a očekávaný přínos – uveďte co nejkonkrétnější informace o podstatě projektu a 
vysvětlení, jakým způsobem ovlivní jeho realizace oblast rozvoje ve městě a ostatní občany. 

 Obrázky fotogalerie - nahrajte fotografii místa, kde se má projekt realizovat. Pomůže, když vyfotíte i širší 
okolí místa realizace projektu. Je možné nahrát i více fotografií. Povolenými formáty pro obrázky jsou: 
JPG., GIF. a PNG. 

  
Nahráním fotografie či jiného obrazového materiálu na PinCity uděluje navrhovatel projektu městu Boskovice,  
i dalším osobám, svolení k jejich užití za účelem vyřešení projektu a jeho medializaci. 
 

Editace projektu 
Přihlašovatel může svůj projekt editovat pouze ve fázi přihlašování projektů (květen a červen 2021). 
Upravovat lze text, rozpočet, fotografie i polohu projektu. 
Ve fázi posuzování projektů již nemůže přihlašovatel projekt editovat, pouze vymazat! 
 

Diskuze k projektu 
Komentovat projekt případně odpovědět na komentář jiného uživatele mohou POUZE přihlášení uživatelé. 
Město Boskovice si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoliv obsah nahraný uživatelem, který je  
v rozporu s pravidly diskuzí. 
 

Seminář s veřejností 
Město Boskovice plánuje v období přihlašování uskutečnit seminář s veřejností, který bude přístupný nejen 
přihlašovatelům projektů, ale všem občanům, kteří se zajímají o participativní rozpočet. 
Obsahem by mělo být vysvětlení podmínek podání a zpracování projektů, výběr pro hlasování a hlasování  
o vítězných projektech. Budou také vysvětleny chyby, které se objevují v přihláškách projektů a brání jim zařazení 
do hlasování. Občané budou mít možnost vznášet dotazy k PaRo Boskovice 2021. 
Podle aktuálně platných vládních opatření je připravena jak varianta veřejného setkání, tak on-line semináře 
distanční formou. 
 

2. Posuzování proveditelnosti projektu 
Fáze posuzování proveditelnosti projektů bude probíhat od 1. července do 31. srpna 2021. U každého 
přihlášeného projektu bude ověřena jeho realizovatelnost. 
 

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. 2021 vyrozuměn, zda je jeho návrh: 
o realizovatelný,  
o nerealizovatelný. 



 Navrhovatel bude mít ve fázi přihlašování projektů 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. 
 
V této fázi již nemůže přihlašovatel projekt editovat, ale může ho smazat.  
 

3. Hlasování a propagace projektů 
Hlasování občanů o nejlepší projekty proběhne od 1. září do 10. října 2021.  
Představení projektů, které postoupily do hlasování, bude probíhat od 1. do 15. září 2021. 
 

Hlasování 
 Hlasovat může každý občan města Boskovice. 

 Termín pro zahájení a ukončení hlasování je od 1. 9. do 10. 10. 2021. 

 Hlasování probíhá následujícími způsoby: 
o v elektronické podobě po přihlášení (registraci) na webových stránkách PinCity,  
o vhozením anketního lístku 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. 

 Počet hlasů pro jednotlivé projekty bude průběžně zveřejňován. 

 Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s Pravidly PaRo Boskovice 2021. 
 
Pozn. Město Boskovice si vyhrazuje právo při zjištění manipulace s hlasy projekt vyřadit nebo požádat 
navrhovatele o vysvětlení.  
 

Představení projektů a propagace 
 Představení projektů proběhne od 1. do 15. září 2021. Propagace projektů bude probíhat po celou dobu 

hlasování. 

 Představení a propagaci všech projektů zajistí město Boskovice prostřednictvím svých informačních 
prostředků: webové stránky, FB profil, Mobilní rozhlas, Boskovický zpravodaj a plakátovací plochy. Na 
FB profilu města mohou být sdíleny FB  příspěvky přihlašovatelů projektů po dohodě s kontaktní osobou 
pro propagaci (viz níže). 

 Projekty, které postoupí do hlasování, budou městem Boskovice propagovány také formou 
videoprezentace v maximální délce 3 minuty.  
Videoprezentaci k propagaci si může vyrobit přihlašovatel samostatně, nebo si může nechat 
videoprezentaci vyrobit bezplatně Boskovickou televizí (BTV). Pro využití této služby je potřeba se při 
elektronickém přihlášení projektu na webu PinCity přihlásit do 30. června 2021 na e-mail: 
jaroslav.parma@boskovice.cz.  
Ve formuláři „Přihlášení projektu PaRo Boskovice 2021“ můžete tuto možnost zaškrtnout.  
Vlastní videoprezentace posílejte na stejný e-mail (přes aplikaci Úschovna) do 25. srpna 2021.  

 Propagaci svého projektu si může zajistit každý přihlašovatel také samostatně svými prostředky 
nezávisle na městu Boskovice. 

 Kontaktní osobou pro propagaci projektů je Ing. Jaroslav Parma 
e-mail: jaroslav.parma@boskovice.cz, mobil: 777 254 232, tel.: 516 488 617. 
 
 

4. Vyhlášení vítězných projektů 
Vítězné projekty budou vyhlášeny po skončení hlasování a projednání v Radě města Boskovice.  
Předpokládaný termín je druhá polovina října nebo začátek listopadu 2021. 
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