
Pravidla participativního rozpočtu 

 

Na základě stanovených pravidel se mohou občané podílet na různých 

projektech obce, které sami navrhnou. 

Projekty by měly přispět ke zlepšení vzhledu, chodu a ostatních potřeb obce a 

jejich občanů. Budou realizovány z rozpočtu obce. 

Zastupitelstvo obce Vír vyčleňuje částku 200 000,- Kč pro účely projektu 

s podílem občanů. 

Maximální hodnota jednoho projektu může být 100 000,- Kč. Minimální 10 000,- 

Kč. 

 

1. Rámec projektu 

1.1. Projekt a jeho realizace musí být v kompetenci obce a sloužit veřejně 

prospěšnému účelu. 

1.2. Musí být v souladu s územně plánovací dokumentací platnou pro 

území obce a realizován na území obce. 

1.3. Informace budou zveřejněny na webové stránce a úřední desce obce. 

Kontakt je email: ou@virvudolisvratky.cz. 

 

2. Podání návrhů projektu 

2.1. Navrhovatelem  projektu musí být osoba starší 18-ti let s trvalým 

pobytem v obci Vír. 

2.2. Návrh projektu musí být podpořen nejméně 5-ti osobami staršími 18-ti 

let s trvalým pobytem v obci Vír. 

2.3. Návrh lze předložit v listinné podobě na obecním úřadě nebo zasláním 

v elektronické podobě. 

 

3. Náležitosti návrhu projektu 

3.1. Vyplněný formulář pro podání návrhu viz Příloha č.1. 

3.2. Položkový přehled odhadovaných nákladů viz Příloha č.2. 

3.3. Vyplněný a podepsaný podpisový arch podporovatelů viz Příloha č. 3. 

3.4. Situační nákres místa, kde se má projekt realizovat nebo ilustrační 

fotografie. 
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4. Přijetí a posouzení projektu 

4.1. Rada obce provede kontrolu předložených návrhů, zda mají stanovené 

náležitosti. 

4.2. V případě zjištění nedostatků rada obce do 7 kalendářních  dnů vyzve 

navrhovatele k odstranění nedostatků. 

4.3. Navrhovatel, který obdržel výzvu rady obce k odstranění nedostatků 

tak učiní do 10-ti kalendářních dnů, jinak tento návrh rada zamítne, 

4.4. O výsledku budou navrhovatelé informování a projekty budou               

veřejně prezentovány. 

 

5. Veřejná prezentace návrhů 

5.1. Projekty budou prezentovány a diskutovány s občany obce na veřejné 

prezentaci. 

5.2. Veřejná prezentace zahrnuje představení návrhu navrhovateli nebo 

jimi pověřenými zástupci a diskusi k návrhům. 

5.3. Návrh projektu může navrhovatel stáhnout do dne konání veřejné 

prezentace. 

 

6. Veřejné hlasování o návrzích 

6.1. Hlasovat o předložených realizovatelných návrzích je možné během 

hlasovacího období. 

6.2. Hlasovací období začíná po skončení veřejné prezentace návrhů. 

6.3. Hlasování se mohou zúčastnit občané starší 18-ti let s trvalým 

bydlištěm v obci Vír, přitom každý občan může hlasovat pouze 

jedenkrát. 

6.4. Hlasování probíhá formou vyplnění formulářů dostupných na obecním 

úřadě Vír a osobním vhozením do zapečetěné urny, která bude 

přístupná po dobu hlasování v kanceláři obce Vír. 

 

7. Zpracování výsledků hlasování 

7.1. Pro jednotlivé návrhy projektů sečte rada obce platné hlasy a vyhlásí 

pořadí projektů. 

7.2. V případě rovnosti počtu hlasů se o pořadí rozhodne losem. Losování 

provede  některý ze zástupců rady. 

7.3. Výsledky hlasování budou zveřejněny do 7 kalendářních dnů od 

ukončení hlasovacího období. 

 



8. Realizace vítězných návrhů 

8.1. Realizaci vítězných návrhů schválí rada obce. 

8.2. Návrhy budou realizovány podle pořadí od nejvýše umístěného a 

následující do výše schválené  vyčleněné částky rozpočtu. 

8.3. Realizaci projektu zajistí obec ve spolupráci s navrhovatelem projektu. 

 

 

Harmonogram participativního rozpočtu 

 

Leden, únor 

- Podávání návrhů projektu 

- Posouzení návrhů radou 

            Březen    

-  Veřejná prezentace projektů 

- Zahájení hlasování a následné sečtení hlasů 

Duben  až prosinec 

- Realizace podpořených projektů 

 

Pravidla pro projekty s podporou občanů byla schválena zastupitelstvem obce 

Vír dne 16.1.2023  Usnesením č.   51/2023  a nabývají účinnosti dnem schválení. 

 

Přílohy:  

Příloha č.1 – formulář pro podání návrhu 

Příloha č.2 – předpokládané náklady související s realizací návrhu 

Příloha č.3 – podpisový arch podporovatelů 

 

       Mgr. Ladislav Stalmach v.r. 

                                                                               ………………………………………….. 

                                                                                       Starosta obce Vír v.r. 

 



 

 

        

 

 


