MĚSTO BOSKOVICE

Par$cipa$vní rozpočet
Pravidla zapojení
Podání návrhů
•

Každý občan může navrhnout nejvýše 3 projekty.

•

Termín pro zahájení a ukončení sběru návrhů je od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

•

Návrh bude obsahovat následující informace:
o

základní kontaktní údaje (v případě podání prostřednictvím sběrného boxu)

o

název projektu,

o

témaScký okruh projektu,

o

odhadovaný rozpočet projektu,

o

stručný popis projektu,

o

veřejný přínos,

o

umístění projektu, nebo informaci o jeho nevázanosS na místo, kdy pozemek musí
být ve vlastnictví Města Boskovice. Tyto informace je možné zjisSt na hVps://www.gobec.cz/boskovice/ v kartě Obecní vrstvy/Majetek města

o

doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci, pokud je k dispozici.

Kritéria návrhů:
•

Návrh projektu je veřejně prospěšný a je v souladu se strategií města1,

•

Doba přípravy návrhů nesmí trvat déle než 12 měsíců,

•

Doba fyzické realizace návrhů nesmí trvat déle než 12 měsíců,

•

Návrh projektu splňuje podmínky ověření realizace návrhů,

•

Umístění návrhu musí být na území a majetku města (soulad s _mto bodem je možné ověřit
prostřednictvím odkazu, viz výše),

•

Celkové náklady včetně provozních nákladů nesmí přesáhnout maximální částku vypsanou
pro daný ročník (včetně DPH) po dobu 5S let,
o

do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (invesSční i provozní),

1 Soulad ze strategií se posuzuje z hlediska návaznos7 na některý ze strategických dokumentů města nebo na rozvojový plán

města. Projekty podporující zájmy mimo strategický rozvoj obce budou vyřazeny.
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o

generované příjmy z realizovaných projektů budou náležet městu Boskovice

•

Návrh projektu nemíří do bytového fondu města,

•

Návrh projektu nemůže propagovat produkty, služby, činnosS či stanoviska subjektů
komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či poliSckého,

•

Cílem návrhu nemůže být přímé poskytování ﬁnančních prostředků (například formou dotací,
výher či darů),

•

Návrhy, které budou shledány recesisSckými, rasisSckými, hanlivými, sexisSckými apod. budou vyřazeny.

Ověření realizace návrhu
•

U vybraných návrhu projektu bude posouzena proveditelnost a to především se zaměřením
na:
o

formální náležitosS,

o

posouzení souladu se strategií

o

posouzení technické proveditelnosS

o

posouzení ﬁnanční přiměřenosS

•

Proveditelnost návrhu musí být odsouhlasena Radou města

•

Navrhovatel bude vyrozuměn, zda je jeho návrh:
o

realizovatelný,

o

nerealizovatelný.

•

Navrhovatel ve fázi podání návrhu bude mít možnost upravit návrh, aby vyhověl požadavkům
na realizaci.

•

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

Hlasování
•

Hlasovat může každý občan města.

•

Termín pro zahájení a ukončení hlasování je od 1. do 31.10. 2020

•

Hlasování probíhá následujícími způsoby:
o

v elektronické podobě na webových stránkách,

o

prostřednictvím podpisového archu

•

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

•

Počet kladných hlasů pro jednotlivé projekty bude průběžně zveřejňován.

•

Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s těmito Pravidly.

•

Město Boskovice si vyhrazuje právo při zjištění manipulace s hlasy projekt vyřadit nebo dotázat navrhovatele o vysvětlení.
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Výběr projektů k realizaci
•

Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné hlasy.

•

Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených kladných hlasů

•

Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do
vyčerpání ﬁnanční částky na příslušný ročník

•

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

•

Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.

Realizace návrhů
•

Realizace vítězných návrhů bude ﬁnancována a realizována městem.

•

V případě překročení reálných nákladů předpokládaného rozpočtu o maximálně 20 %
z celkových nákladů za daný návrh, budou městem doﬁnancovány. Při vyšším překročení
bude návrh považován za nerealizovatelný a bude vyloučen.

•

V případě nepřekročení reálných nákladů návrhu, zůstane úspora městu.

•

Pokud jsou vítězné návrhy neslučitelné, je realizován ten s větším počtem hlasů.

•

Na realizaci návrhu nevzniká právní nárok.

•

Průběh realizace bude pravidelně zveřejňován.

•

Projekty realizované v rámci parScipaSvního rozpočtu budou viditelně označeny.

Přesné znění Pravidel se může změnit, aktuální verze platná k 1.7.2020.
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