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Máte chuť pomoci změnit Nový Knín a k němu patřící obce Libčice, Kozí Hory,
Chramiště a Hranice? Máte nápad jak zlepšit Vaše okolí? Chybí Vám hřiště,
lavičky, osvětlení nebo jiný prvek veřejného prostoru? Díky participativnímu
rozpočtu získáte možnost podílet se na utváření podoby města a svým hlasem
můžete ovlivnit, které nápady se budou realizovat.

Město Nový Knín připravilo 400 000 Kč,
o kterých můžete pomoci rozhodnout.

→

PÍSEMNÝ NÁVRH

Návrhy projektů budou předány k technické analýze městskému úřadu. Ten zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autoři projektů, jejichž
realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k jejich doplnění nebo vysvětlení.

DO 31. 1. 2022
SBĚR NÁVRHŮ
PROJEKTŮ

→

KONTROLA
REALIZOVATELNOSTI

→

PREZENTACE
VYBRANÝCH
NÁPADŮ

→

HLASOVÁNÍ

Hlasování

O návrzích, které budou shledány jako realizovatelné, budou občané moci hlasovat. Způsob a forma hlasování bude
ještě upřesněna a včas zveřejněna.Výsledky hlasování budou po sečtení hlasů zveřejněny na webu města, v Novoknínském zpravodaji a facebooku.

Harmonogram

Jak to funguje?
NÁPAD

Kontrola realizovatelnosti

→

→

DO 28. 2. 2022
POSOUZENÍ
PROJEKTŮ

→

BŘEZEN 2022
PŘEDSTAVENÍ
PROJEKTŮ

→

DUBEN 2022
HLASOVÁNÍ

→

ČERVEN 2022
AŽ PROSINEC 2022
REALIZACE

REALIZACE

Přihláška
Přihlašovací formulář bude k dispozici na webových stránkách města,
v tištěné podobě na radnici a také v obchodech v Novém Kníně.

Podmínky:
•	N avrhovatelem může být fyzická
osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Novém Kníně.
•	Záměr musí být realizován na pozemcích města.
•	Záměr nesměřuje do bytového fondu města.
•	Záměr musí být veřejně prospěšný.
•	Návrh musí být předložen na předepsaném formuláři.
•	Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené
realizace (adresa / GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude
přínos pro město, kolika občanů se
bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího
stavu, typy navrhovaných prvků,
situační nákres aj.).

•	Součástí návrhu musí být odhadovaný rozpočet. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například na následnou údržbu
(po dobu pěti let).
•	Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 20 % celkových investičních nákladů projektu.
•	Návrh musí splňovat následující
podmínky:
a)	musí být realizovatelný během
12 měsíců, bude-li jeho realizace
vyžadovat povolení stavebního
úřadu tak 24 měsíců,
b)	jeho realizace musí být
v kompetenci města,
c)	odhadované náklady na realizaci
jednoho projektu
nesmí přesáhnout 400 000 Kč
včetně DPH.

•	Každý navrhovatel může podat maximálně dva návrhy.
•	Forma podání v tomto pilotním projektu je pouze písemná na adrese:
Městský úřad Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1, osobně na podatelně městského úřadu, datovou
schránkou ID: xqjbgzr, nebo emailem na radnice@mestonovyknin.cz
•	Každý navrhovatel má povinnost
prezentovat návrh na městském
úřadě, popřípadě na veřejném jednání nebo prostřednictvím městských médií.

Kontakt
Více informací k participativnímu rozpočtu, vhodnosti
vašeho záměru, pozemkům města, existenci sítí nebo úplnosti
Vámi navrhovaného rozpočtu Vám zprostředkuje:

Petr Chmelík

e-mail: petr.chmelik@mestonovyknin.cz
tel.: 604 454 556
Bc. Pavel Foltýn

Termín podání návrhu je
do 31. 1. 2022 do 17.00 hod.

e-mail: pavel.foltyn@mestonovyknin.cz
tel.: 318 593 016
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Co je to „participativní rozpočet“?
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování
o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé
pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím
roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města
setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují
o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají
radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování
o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.
Ve světě participativní rozpočet funguje

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka,
od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech, z toho asi stovku participativně rozpočtujících obcí najdeme u našich polských sousedů (např.
Varšava, Lodž).

Nejde o granty

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité
množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout
obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření
města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům
naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou
veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní
atmosféra v obci.

RADNICE
UVOLNÍ ČÁST
ROZPOČTU

→

LIDÉ PŘIJDOU
S NÁPADY, CO
VYLEPŠIT

→

NÁVRHY
ODEVZDAJÍ
PÍSEMNĚ

Kolik to bude peněz?

Podoba procesu a výše částky rozdělované v participativním
rozpočtu se liší město od města. Neplatí ale, že by participativní rozpočet přinášel do rozpočtu obce nadbytečné výdaje
– naopak. Ve dnes již legendárním brazilském Porto Alegre
se participativní rozpočtování prosadilo právě ve chvíli, kdy
se město ocitlo na pokraji krachu, a radnice oslovila občany, aby rozhodli o tom, co pokládají za nezbytné výdaje. V jihoamerických městech se nyní takto rozhoduje i o základních městských službách, a proto se často jedná i o desítky
procent z celkového rozpočtu. Tomu pak odpovídá i struktura rozhodování – diskuze o navrhovaných projektech se rozvíjí v řadě tematických či oblastně zaměřených pracovních
skupin, kterých se účastní velké množství obyvatel.
V Evropě je situace jiná. Rozhodování o strategických investicích do infrastruktury jsou stále na vedení měst a v participativním rozpočtu dávají prostor spíše kreativitě a nápadům obyvatel. Často jde o občanské projekty vedoucí
k úpravám veřejných prostor a zeleně, ale i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání.

→

→
PRODEBATUJÍ JE
SE SOUSEDY

A BUDOU
O NICH
HLASOVAT

→

VÝSLEDEK
BUDE SLOUŽIT
VŠEM

