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 MĚSTO SEDLČANY 
 náměstí T. G. Masaryka 32 
 264 80 Sedlčany 
 

 
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY PRO ROK 2019 

 

PRAVIDLA PRO PŘEDKLADATELE (dále jen Pravidla) 
 

Úvod 

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se  

o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části 

rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy, 

získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků města Sedlčan.  

Při projednávání navrhovaných projektů dochází k setkávání a spolupráci více generací, různých zájmových 

skupin obyvatel města. Společné diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem  

ho řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak aktivně zapojují  

do procesu společného plánování. 

 
Finanční podmínky 

Zastupitelstvo města v rámci projednávání rozpočtu vyčleňuje na rok 2019 na tzv. participativní rozpočtování 

částku ve výši 1 mil. Kč. Tato finanční částka bude využita na tolik projektů, jejichž celkové náklady na realizaci 

nepřesáhnou výši 1 mil. Kč. V případě nevyčerpání finančních prostředků bude zůstatek využit jako rezerva, 

případně převeden do dalšího roku. 

 

Harmonogram 

1. 15. 3. 2019 - 18. 4. 2019 - výzva k podávání projektů 

2. do 30. 4. 2019 - kontrola a úprava projektů 

3. 13. 5. 2019 - veřejné projednávání  

4. 20. 5. 2019 - začátek hlasování  
5. 31. 5. 2019 - konec hlasování  
6. červen až prosinec – realizace projektu 

 
 

1. INFORMACE K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 

A. Charakter projektů 
- Náplní projektu musí být konkrétní investiční opatření, které bude sloužit obyvatelům města Sedlčan  

a přispěje ke zkvalitnění jejich života.  

- Projekt se může týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou ve vlastnictví města Sedlčany a současně  

v jeho správě.  

- Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být 

časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému občanu. 

- Projekt musí být v souladu s právním řádem České republiky a platným územním plánem města Sedlčan.  

- Návrh by měl být realizovatelný do konce daného roku, ve zvláště odůvodněných případech do konce 

roku následujícího. 

-  Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových investičních nákladů projektu. 

-  Udržitelnost projektu bude minimálně 5 let. 
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B. Předkladatelem návrhu projektu může být: 

- Fyzická osoba nebo sdružení fyzických osob s trvalým bydlištěm v Sedlčanech. 

- Právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem nebo místem působení  

v Sedlčanech. 

 

Pozor: Pokud je projekt navrhován osobou nebo sdružením osob mladších 18 let je nutné, aby garantem 

projektu byla osoba starší 18 let.  

Pozor: Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň 10 podporovatelů projektu s trvalým 

bydlištěm v Sedlčanech. 

C. Alokovaná částka 

Náklady na jeden projekt v minimální výši 50 000,- Kč vč. DPH a maximální ve výši 250 000,- Kč vč. DPH. 

Celková částka musí zahrnovat jednak náklady související s projektovou případně jinou přípravou a jednak 

náklady na vlastní realizaci projektu. Navrhovatelé jsou povinni si ověřit reálnost předkládaného rozpočtu 

odborným názorem nebo rešerší dostupných informací např. na internetu. 

Pozor: Pokud si předkladatel zajistí další finanční podporu projektu z jiných zdrojů (např. od firmy, nadace, 
fyzické osoby apod.), mohou celkové náklady projektu přesahovat max. stanovenou výši o tento příspěvek. 
Předkladatel je povinen doložit vůli k poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení poskytovatele 
příspěvku (příloha Pravidel č. 3). V případě realizace daného projektu bude mezi dárcem a městem Sedlčany 
uzavřena příslušná smlouva. 

D. Formální stránka projektu 

Sběr návrhů bude probíhat ve vymezeném časovém období. Návrh projektu bude možné podat pouze 

písemnou formou a to poštou, nebo osobně v podatelně MěÚ Sedlčany v označené obálce „Participativní 

rozpočet“. Příslušné formuláře budou k dispozici v tištěné podobě na podatelně úřadu a v Turistickém 

informačním centru. Dále budou formuláře k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách 

www.mesto-sedlcany.cz.  

Návrh projektu musí obsahovat: 

• Vyplněný formulář podání (příloha č. 1) 

• Vyplněný formulář rozpočtu (příloha č. 2) 

• Podpisový arch podporovatelů projektů (příloha č. 3) 

• Čestné prohlášení poskytovatele finanční podpory projektu (pokud existuje) 

• Grafické podklady (výkresy, situace, fotodokumentace místa, vizualizace, typy navrhovaných 

prvků aj.) 

 

2. KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

Organizačním garantem participativního rozpočtování v Sedlčanech pro rok 2019 je Rada města Sedlčany  

ve spolupráci a v součinnosti s ostatními odbory MěÚ Sedlčany zajistí kontrolu formální stránky navržených 

projektů a jejich realizovatelnost. 

 

 

3. HLASOVÁNÍ 
 
Způsoby hlasování budou zveřejněny Radou města do 30. 4. 2019. 
 
 

http://www.mesto-sedlcany.cz/
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4. REALIZACE PROJEKTŮ 

− Realizační fáze zahrnuje projektovou a administrativní přípravu projektu a jeho vlastní realizaci. 

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných městem 

Sedlčany, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. 

Předkladatelé projektů určených veřejným hlasováním k realizaci budou organizačním garantem seznámeni  

s dalším postupem. Ten bude zahrnovat zejména: 

− Zpracování projektové dokumentace, případně dalších podkladů nutných k realizaci 

− Projednání projektu s občany v místě realizace projektu a případné úpravy projektové dokumentace 

− Splnění zákonných opatření z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění  

a dalších relevantních právních předpisů vč. projednání s dotčenými osobami a organizacemi. 

− Zahájení vlastní realizace 

V průběhu přípravy realizační fáze bude předkladatel informován o jejím postupu a případných změnách. 

Předkladatel se bude moci vyjádřit ke zpracované projektové dokumentaci a měl by se zúčastnit projednání 

projektu s občany v místě realizace projektu. 

 
Pravidla schválila Rada města Sedlčany dne 6. 3. 2019 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Formulář žádosti participace 
Příloha č. 2 - Rozpočet 
Příloha č. 3 - Podpisový arch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuláře pro výše uvedené přílohy jsou k dispozici v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu 
Sedlčany a v Turistickém informačním centru nebo v elektronické podobě na internetových stránkách 
www.mesto-sedlcany.cz 


