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METODIKA NA ROK 2019 
 

PRO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM 
 

                   schválena zastupitelstvem města dne 19.12.2018 č. usnesení 0034/ZM/02/2018 
 
 
 

Město Vrbno pod Pradědem se rozhodlo zajišťovat dlouhodobě vysokou kvalitu života občanů, která 

je tvořena právě za jejich účasti a ve spolupráci s nimi a organizacemi. Jednou z forem zapojování 

veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet. 

 
Jde o proces, kterým obyvatele města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na 
realizaci konkrétního projektu. 
 
 

Charakter projektů 
 
Navrhovaný projekt musí splňovat následující kritéria: 
 

• Bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově  
• Bude realizován na pozemku nebo v budově ve vlastnictví města 

• Bude respektovat finanční limit 

• Bude proveditelný, tj. jeho realizace neodporuje zákonům, územnímu plánu, 
strategickému plánu, dalším rozvojovým koncepcím města 

• Bude sloužit občanům města /příp. návštěvníkům/ a přispěje ke zkvalitnění veřejného 
prostoru 

 
Předkladatel: 
 
Předkladatelem může být  

• obyvatel s trvalým bydlištěm ve Vrbně pod Pradědem starší 16 let, 
• právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem ve Vrbně pod 

Pradědem. 
 
 
Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam min. 10 podporovatelů s trvalým bydlištěm 
ve Vrbně pod Pradědem, předkladatel podá pouze 1 projekt, jeden podporovatel nemůže podepsat 
více návrhů. 
 

Alokovaná částka 
 
Pro rok 2019 je v rozpočtu města vyhrazena částka ve výši 300 000 včetně DPH.  
 
Minimální ani maximální výše nákladů není stanovena. 
 
Celkové náklady projektu zahrnují náklady na vlastní realizaci a také nezbytné náklady na související 
projektovou, popř. jinou dokumentaci.  
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Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat 
stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto 
příspěvku formou čestného prohlášení donátora (poskytovatele příspěvku). Čestné prohlášení dodá 
jako přílohu předkládaného návrhu projektu. 
 
Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů. 
 
 

Harmonogram 
 
Časový rámec 

Prosinec 2018 Schválení rozpočtu, vyčlenění částky v rozpočtu 

1.1. - 28.2.2019 Zahájení podávání a konzultování projektů 

1.3.2019 Ukončení příjmu návrhů projektů 

4.3. – 14.4.2019 Kontrola a úprava projektů 

15.4.- 31.5.2019 Zveřejnění návrhů projektů, prezentace, hlasování, 
uveřejnění podpořených projektů 

06 - 12/2019 Příprava a realizace podpořených projektu 

 
 
 
1/ SBĚR NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
Sběr návrhů probíhá ve vymezeném časovém období. Návrh se podává elektronicky nebo v písemné 
podobě na předepsaném formuláři. Tento formulář je k dispozici na internetových stránkách města. 
 

Elektronicky:  
Na webových stánkách města www.vrbnopp.cz je umístěn formulář žádosti, který předkladatel vyplní 
(včetně vyplněných příloh) a následně odešle na e-mailovou adresu: podatelna@vrbnopp.cz  
 
Písemně: 
Předkladatel předloží svůj návrh fyzicky - žádost včetně všech příloh na podatelně Městského úřadu 
nebo zašle poštou na adresu Městského úřadu (Městský úřad, odbor majetkoprávní, Nádražní 389, 
793 26 Vrbno pod Pradědem)  
Obálku označit „Participativní rozpočet“ 
 
 
2/ KONTROLA A ÚPRAVA 
 

Po přijetí návrhů projektů bude pracovní skupinou provedena kontrola splnění stanovených 

podmínek. Posuzováno bude technické řešení, soulad s právními předpisy a strategickými dokumenty 

města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být 

realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou 

uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací). O kontrole návrhu bude vyhotoven zápis 

o výsledku kontroly s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, 

bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu projektu. Pokud návrh projektu nebude vypracován v 

souladu s touto metodikou nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen. 

Pokud návrh projektu projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného 

hlasování.  

 
 
 
 
 

http://www.vrbnopp.cz/
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3/ PREZENTACE NÁVRHŮ PROJEKTU A HLASOVÁNÍ 
 
Schválené návrhy projektů budou představeny na veřejném setkání. Předkladatel bude mít možnost 
osobně představit svůj návrh projektu. Poté budou návrhy prezentovány prostřednictvím webových 
stránek města a prostřednictvím dalších informačních kanálů. 
 
Hlasovat budou moci občané on-line na webových stránkách města Vrbno pod Pradědem (záložka 
participativní rozpočet). Vítězný návrh bude ten, který dostane nejvíce hlasů. Vítězných návrhů může 
být více a to až do výše alokované částky. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových 
stránkách města Vrbno pod Pradědem a prostřednictvím dalších informačních kanálů. 
 
 
4/ REALIZACE 
 

Vítězný návrh bude určen k realizaci. Zahájena bude administrativní a projektová příprava a vlastní 
realizace. Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a 
případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit. Odpovědnost za realizaci přebírá město Vrbno 
pod Pradědem, to vydává průběžné zprávy o realizaci. 
 
 
Doplňující informace 
 

U projektů jejichž realizace vyžaduje delší časové období, lze pokračovat v realizaci těchto projektů 
také v roce 2020 s tím, že nevyčerpané finance v roce 2019 budou převedeny na realizaci dané akce 
do rozpočtu města Vrbno pod Pradědem na rok 2020. 

Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných 
městem Vrbno pod Pradědem, které za jejich realizaci přebírá veškerou zodpovědnost. 

Nevyčerpání alokované částky 

V případě, že vyčleněná částka na daný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky 
vráceny zpět do rozpočtu města. 

Vícenáklady 

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů (vícenáklady), jsou tyto hrazeny 
z rozpočtu města a řídí se smlouvou mezi městem a dodavatelem. 

 
Kontaktní osoba: 
Ing. Pavla Müllerová 
Tel.: 554 795 113, Mob.: 739 076 553 
E-mail: pavla.mullerova@vrbnopp.cz 

 
Přílohy:  
Projektová žádost 
Příloha č. 1: Rozpočet  
Příloha č. 2: Čestné prohlášení  
Nepovinné přílohy: vizualizace, výkresy, fotodokumentace 

file:///C:/Users/pmullerova/Downloads/z_020_039_priloha1.xls
file:///C:/Users/pmullerova/Downloads/z_020_039_priloha2.doc
file:///C:/Users/pmullerova/Downloads/z_020_039_priloha3.doc

