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ZÁSADY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2022 

Společně rozvíjíme Prostějov 

 
 

V roce 2022 město Prostějov připravuje 2. ročník projektu „Společně rozvíjíme Prostějov“.  
Pro Vaše nápady máme i letos připraveny 3 miliony korun. Získáváte tak možnost aktivně se zapojit 
do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města - jedná se o tzv. participativní 
rozpočet.  
Participativní rozpočet (dále PaRo) patří ke způsobům, jak zapojit veřejnost do rozvoje města. Sami 
občané navrhnou a posléze i vybírají projekt, který chtějí v našem městě realizovat. 
 
Své návrhy můžete konzultovat s koordinátorkou Ing. Jitkou Vystavělovou na emailu 
jitka.vystavelova@prostejov.eu a tel. 582 329 380.  
Kompletní informace k participativnímu rozpočtu najdete na webových stránkách aplikace PinCity 
Prostějov https://rozvijime.prostejov.eu/participativni-rozpocet/2022.  
Pravidelné aktuality můžete sledovat také na facebookové stránce 
https://www.facebook.com/rozvijime.prostejov a na webových stránkách města. 

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve Vašem okolí? Participativní 
rozpočet je tady pro vás!  Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat žádost.  
O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti. Na podzim je prostor pro 
Vaše první myšlenky a nápady. Stačí, když si budete všímat svého okolí a třeba natrefíte na něco, 
co Vám tady už delší dobu chybí a mohlo by ulehčit nebo zpříjemnit Váš život. Na malých věcech 
záleží, protože dohromady dělají celek. Své nápady s námi můžete konzultovat na veřejném setkání 
(ideathonu) nebo přímo s koordinátorkou. 

Nemáte zrovna žádný nápad na změnu, ale myšlenka Společně rozvíjíme Prostějov se Vám líbí  
a chcete ji podpořit? Šiřte informace mezi své sousedy a známé, třeba právě oni ten nápad mají, tak 
dejte hlavy dohromady! 

Celkový rozpočet 2. ročníku činí 3 000 000 Kč. 

Výše rozpočtu jednoho návrhu je maximálně 1 mil. Kč včetně DPH. 

Tato částka musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci (např. i zpracování projektové 
dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat). Do života uvedeme tolik nápadů, kolik se jich 
svými náklady vejde do celkově vyčleněné částky. Například z minulého ročníku se připravují 
k realizaci čtyři náměty.   

1. Kdo může podat návrh? 

1. Návrh může podat fyzická osoba, které není život v Prostějově lhostejný (předkladatel návrhu). 

2. Jeden předkladatel může navrhnout maximálně tři projekty. 

3. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého 
procesu až do ukončení realizace. 

4. Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů. 

2. Co může být předmětem návrhu (projektem)? 

1. Cokoli hmotné, co zlepší život ve městě (opravy, mobiliář pro sportovní a volnočasové využití, 
životní prostředí a další oblasti). Nepatří sem např. koncerty, besedy, kulturní a sportovní 
akce všeobecně. 

2. Návrh projektu nemíří do bytového fondu města. 
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3. Návrh projektu nemůže propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů 
komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického. 

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

5. Návrhy, které budou shledány recesistickými, rasistickými, hanlivými, sexistickými apod. 
budou vyřazeny. 

3. Jaká jsou další kritéria návrhu? 

1. Návrh projektu musí být veřejně prospěšný a umístěn na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Prostějova. 

2. Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení. 

3. Návrh musí být proveditelný, neodporovat zákonům, územnímu plánu města, plánovaným 
rozvojovým a investičním akcím. 

4. Podmínkou je dlouhodobá udržitelnost projektu minimálně 5 let. 

5. Odhadované náklady nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně DPH na projekt, 
realizováno bude právě tolik nápadů, které se vejdou do celkově vyčleněné částky  
3 000 000 Kč. 

6. Případné generované příjmy z realizovatelných projektů budou náležet městu. 

4. Jak podat návrh? 

1. Můžete si zvolit, zda návrh podáte fyzicky na podatelně magistrátu nebo elektronicky.  

2. Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách aplikace PinCity v sekci 
Participativní rozpočet (https://rozvijime.prostejov.eu/participativni-rozpocet/2022).  Pokud 
chcete tímto způsobem přihlásit svůj projekt, musíte být registrováni.  

3. Další možností je podat písemný návrh, který můžete odevzdat osobně na předepsaném 
formuláři na podatelně magistrátu nebo zaslat poštou na adresu Magistrát města Prostějova, 
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, Odbor rozvoje a investic. Obálku označte: 
„Společně rozvíjíme Prostějov“. Formulář pro podání návrhu i zásady budou k dispozici na 
podatelně. Nově je také možnost použít formulář v Prostějovských radničních listech, které 
vyjdou v měsíci říjnu a listopadu 2022. Vyplněný formulář můžete odevzdat stejným 
způsobem (podatelna, Odbor rozvoje a investic).  

4. Lhůta pro podání návrhu: 1. říjen - 30. listopad 2022. 

5. Ideathon – ve čtvrtek 13. 10. 2022 (v době od 14 do 18 hodin) bude zorganizováno veřejné 
setkání občanů (zájemců o předložení projektů k hlasování) s pracovníky magistrátu, kteří 
pomohou s přípravou a tvorbou návrhu.  Po celou dobu Vám bude k dispozici koordinátorka 
PaRo. 

6. Ve vyplněném formuláři s návrhem je nutno akceptovat uvedené čestné prohlášení (včetně 
projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů).  Přihlášení projektu bude obsahovat: 
základní kontaktní údaje, název projektu, tematický okruh, odhadovaný rozpočet projektu, 
stručný popis projektu a veřejného přínosu, umístění projektu – uvedení parcelního čísla 
pozemku, který je v majetku města. Nepovinnou přílohou je situační mapa, ilustrace, 
případně fotodokumentace či vizualizace.  

5. Co bude následovat? 

Po ověření formální správnosti zástupci příslušných odborů vyhodnotí splnění stanovených 
kritérií a realizovatelnost. Posouzení se bude týkat především technického řešení, majetkových 
vztahů, časové náročnosti realizace, reálnosti rozpočtu, souladu s předpisy a strategickými 
dokumenty města.  

V případě potřeby bude autorům koordinátorkou PaRo nabídnuta konzultace návrhu s odbornými 
pracovníky úřadu.  
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Pokud projekt vykáže odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu 
a ve lhůtě 10 pracovních dní můžete nedostatky odstranit. Nebudou-li nedostatky odstraněny 
v tomto termínu, návrh se zamítá.  

Realizovatelné návrhy, které odpovídají uvedeným podmínkám, představí radnice 
prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu a dalších médií.  

Návrhy (projekty) budou také umístěny na veřejném prostranství (např. tabule před radnicí) nebo 
ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizace zřízené městem.  

Posouzení návrhů bude probíhat v termínu od 1. prosince 2022 do 31. ledna 2023. 

6. Jak bude probíhat hlasování? 

Hlasování o návrzích se uskuteční v únoru 2023 elektronicky na webových stránkách aplikace 
PinCity v sekci Participativní rozpočet https://rozvijime.prostejov.eu/participativni-rozpocet/2022). 
Při použití této aplikace hlasující musí být registrován.  

Nově bude možné hlasovat prostřednictvím Anketního lístku, který bude k dispozici na podatelně 
nebo na ORI, případně v tisku. Při hlasování bude nutné uvést jméno a příjmení, součástí bude 
čestné prohlášení o neprovedení hlasování jiným způsobem.  

Každý hlasující bude mít k dispozici 2 kladné hlasy, které může rozdělit mezi libovolné projekty, 
jednomu projektu mohou být přiřazeny oba kladné hlasy.   

Podle výsledku hlasování sestavíme pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání 
alokované částky. 

7.  Rozhodnutí o realizaci 

Konečné rozhodnutí o realizaci návrhů je v pravomoci Rady případně Zastupitelstva města 
Prostějova. Odpovědnost za realizaci přebírá statutární město Prostějov. 

Na realizaci návrhu neexistuje právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na 
úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu. 

 

8.  Harmonogram 

 

říjen - listopad 2022   Příjem návrhů a jejich konzultace 

prosinec 2022 - leden 2023   Kontrola realizovatelnosti návrhů 

únor 2023     Hlasování o navržených projektech 

březen 2023 a dále  Příprava realizace vítězných projektů 

9. Realizace vítězných projektů 

1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše. 

2. Podle získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční 
prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů 
(bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. 

3. Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten, který byl podán 
jako první.  

4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů statutárního města Prostějova 
k dalšímu posouzení a možnému využití. 

 
Zásady schválilo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 06. 09. 2022 usnesením 
číslo ZM/2022/33/15. 
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