
O co se vlastně jedná?
Vedení radnice chce dát občanům 
obvodu možnost ovlivnit, do čeho bude 
městský obvod investovat své peníze. 
Lidé mohou předkládat různé návrhy na 
to, co by se v obvodě mohlo udělat, 
změnit a vylepšit. Sami obyvatelé pak 
hlasováním rozhodnou, které nápady se 
zrealizují. Participativní rozpočet není 
žádná novinka, některé městské obvody 
už jej mají, jedná se o dobrý nápad, jak 
vtáhnout veřejnost do rozhodování          
o veřejných financích a o prostoru, ve 
kterém společně žijeme.
Kolik financí je připraveno?
Pro participativní rozpočet v našem 
obvodu zastupitelé vyčlenili jeden a půl 
milionu korun. To je částka, kterou 
mohou občané přerozdělit mezi všechny 
navržené projekty. Minimální hodnota 
projektu je pět tisíc, maximální půl 
milionu korun.
Kdo se může do projektu zapojit?
Podat návrh může každý občan od 
šestnácti let, který má nějaký vztah 
k našemu městskému obvodu, ať už 
tady bydlí, pracuje, anebo chodí do 
školy. Podmínkou je, že návrh na projekt 
musí spolupodepsat alespoň pět lidí 
s trvalým bydlištěm u nás. Formulář 
návrhu je součástí tohoto materiálu.
Kdy to všechno začne?
Návrhy můžete podávat od této chvíle  
až do konce listopadu. Na začátku 
příštího roku pak v hlasování občané 
vyberou, který z návrhů se uskuteční.
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ZAPOJTE SE A DOBRÉ
NÁPADY DOSTANOU ŠANCI
Bydlíte, žijete nebo podnikáte v našem městském 
obvodu a není vám lhostejné, jaké je prostředí ve 
vašem nejbližším okolí? Chcete se zapojit do 
aktivního nakládání s rozpočtem obvodu? Chcete 
v Mariánských Horách a Hulvákách více dětských 
hřišť, zrekonstruovaných chodníků, chcete 
uspořádat koncert, kulturní akci nebo se podílet na 
vzniku společného piknikového místa?

Právě vámje určen projekt zástupců radnice a 
obyvatel obvodu s názvem Radnice pro lidi – lidé 
pro obvod. Jaké návrhy předložíte, záleží pouze na 
vás. K dispozici je celkem jeden a půl milionu 
korun!
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
STUDENTŮM
Místostarosta Patrik Hujdus s dalšími členy 
projektového týmu, Andrejem Foltýnkem, 
Terezou Mučkovou a Karlem Synkem,               
v uplynulých týdnech navštívili dvě střední školy 
v Mariánských Horách. Jejich první cesta 
s informacemi o projeku Radnice pro lidi – lidé 
pro obvod mířila do Střední odborné školy 
waldorfské na Klicperově ulici, následně 
navštívili obchodní akademii, která sídlí na ulici 
Karasově. Studentům představili možnost 
zapojit se do projektu a současně s nimi 
diskutovali o tom, co jim v obvodu chybí a co by 
rádi zlepšili. Zaznělo mnoho zajímavých návrhů. 

SETKÁNÍ S OBČANY
Vedení městského obvodu uspořádalo pro 
občany několik setkání, na kterých zástupci 
radnice a členové projektového týmu všem 
zájemcům vysvětlili všechy potřebné detaily a 
podrobnosti o projektu participativního rozpočtu. 
Účastníci setkání se dozvěděli, jaké návrhy je 
možné podávat a jakým způsobem, kdy se 
uskuteční hlasování a kdy se začnou vítězné 
projekty realizovat.

REALIZACE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 
PŘINÁŠÍ OBVODU VÝHODY

občané vidí do fungování rozpočtu městského obvodu a můžou 
ovlivnit některé finanční toky
politici a řídící pracovníci úřadu nesou přímou odpovědnost za 
naplňování návrhů občanů
při přípravě návrhu v rámci participativního rozpočtu se obyvatelé 
lépe seznámí se svými sousedy a můžou s nimi své o svých 
nápadech diskutovat
občané mají možnost ostatní přesvědčit o důležitosti svého návrhu   
a příležitost řešit problém ve svém okolí

POSOUZENÍ NÁVRHŮ
Každý podaný návrh zkontrolují kompetentní pracovníci úřadu, kteří 
budou posuzovat formální, technickou a finanční správnost podaného 
návrhu. V této fázi se projekty nehodnotí, pouze se posoudí jejich 
proveditelnost. Navrhovatelé mohou být vyzváni k doplnění informací 
a k opravě chybných údajů.
Návrhy, které budou označeny jako neproveditelné, nerespektující 
základní podmínku správy dotčených pozemků městským obvodem, 
budou podněcovat k rasové či jiné nesnášenlivosti, budou v rozporu 
se zákonem a nebudou respektovat osobní práva a svobody, budou 
vyřazeny.
Autoři námětů obdrží z úřadu zpětnou vazbu, aby v případě nutnosti 
mohli své návrhy dále konzultovat s administrátory projektu. Zájmem 
radnice není navrhovatele omezovat, naopak je žádoucí, aby ve 
finálovém hlasování občanů bylo co nejvíce zajímavých návrhů.

HLASOVÁNÍ OBČANŮ O NÁVRZÍCH
První způsob hlasování bude osobně na radnici. Hlasovat mohou 
obyvatelé od 16 let s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. 
Každý volitel bude mít k dispozici pět hlasů, které libovolně rozdělí 
mezi konkrétní návrhy. Současně bude mít i jeden záporný hlas, který 
může dát návrhu, o němž se domnívá, že má negativní dopad pro 
obvod, nebo se mu z jiného důvodu nelíbí.
Kromě osobního hlasování bude umožněno občanům hlasovat i 
prostřednictvím internetu. Do internetové volby budou zařazeny 
projekty v maximální hodnotě 150 tisíc korun včetně DPH. Návrh, 
který od volitelů na internetu získá největší podporu, bude realizován 
přednostně. Hodnota tohoto projektu se od celkové částky vyčleněné 
pro participativní rozpočet (1,500.000 korun) odečte, a sníží tak 
částku, kterou budou volitelé přerozdělovat v osobním hlasování.

MÁTE NÁPAD? ZAPOJTE SE!
Své návrhy můžete podávat až do konce listopadu prostřednictvím 
přiloženého formuláře. Současně je možné si formulář stáhnout na 
www.radniceprolidi.cz, kde najdete také další tipy a informace             
o projektu participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod.

RÁDI VÁM POSKYTNEME VÍCE INFORMACÍ
Telefon: 599 459 211, e-mail: info@radniceprolidi.cz



Projekt  

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU 

 

ZÁKLADNÍ POPIS NÁVRHU 

 

JEDNODUCHÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

 

V ČEM JE VÁŠ NÁVRH PRO OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTSKÉHO OBVODU PŘÍNOSNÝ  

 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU (ROZPOČET) 
Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

     
     
     
     
     
     

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU  
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PODPISOVÝ ARCH 
Aby Váš návrh mohl byt přijat k dalšímu zpracování, je potřeba jej doložit podpisy 5 osob starších 16 let s trvalým pobytem 

(bydlištěm) v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 
Jméno, příjmení, datum narození Adresa bydliště Podpis * 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

* Svým podpisem povoluji, aby ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky nakládal s mými osobními údaji dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Povinné přílohy - dle druhu projektu (fotografie, vizualizace, nákres aj.): 

1)  

2)  

3) 

Další přílohy (nepovinné): 

1) 

2) 

3) 

KONTAKT NA NAVRHOVATELE 
JMÉNO PŘÍJMENÍ 

  

ULICE ČÍSLO ORIENTAČNÍ/POPISNÉ 

  
 

TELEFON E-MAIL VĚK 
   

 
Navrhovatel svým podpisem poskytuje souhlas 
se zpracováním a zveřejněním osobních údajů pro potřeby 
projektu „Radnice pro lidi - Lidé pro obvod“ dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
 

PODPIS NAVRHOVATELE 
 


