
Zápis č. 28 z jednání Komise pro otevřenou radnici  

Rady města Přerova ze dne 27. 3. 2017 

 

Přítomni: Omluven: 

Martin Švadlenka - předseda Jan Jüttner (pracovní důvody) 

Milan Passinger  

Zdeněk Smítko 

Jitka Polášková 

Martin Palkovský 

    

Neomluven: 

Jiří Běhal 

 

Hosté:  

 

Organizační pracovník: 

Kamil Václavík  - omluven 

 

Předseda konstatuje, že 28. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná. 

Zapisovatel: Ján Gocník, ověřovatel: Milan Passinger. 

 

Program: 

1. Usnesení o participativním rozpočtu 

2. Různé 

3. Termín příští schůze 

 

Program schválen všemi přítomnými členy. 

 

Zápis: 

 
1. Participativní rozpočet 

Členové byli seznámeni se zněním návrhu usnesení pro radu města ohledně 

participativního rozpočtu. Návrh byl přijat všemi přítomnými členy komise. 

 

„Komise pro otevřenou radnici doporučuje Radě města podniknout kroky k realizaci 

participativního rozpočtu a v souvislosti s tím zadat příslušné úkoly Odboru 

ekonomiky, Odboru řízení projektů a investic a Oddělení komunikace a vnějších 

vztahů dle Metodiky tvorby participativního rozpočtu http://www.participativni-

rozpocet.cz/metodika-tvorby-participativniho-rozpoctu/ 

 

Participativní rozpočet je proces, který umožňuje zapojení občanů do rozhodování 

o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé 

http://www.participativni-rozpocet.cz/metodika-tvorby-participativniho-rozpoctu/
http://www.participativni-rozpocet.cz/metodika-tvorby-participativniho-rozpoctu/


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 a sousedských setkáních.  Na 

nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak 

předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Završením procesu 

je pak všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. 

Všechny výše jmenované kroky jsou náležitě medializovány tak, aby byla 

informovanost a možnost zapojení se maximální.  

 

Důvodová zpráva:  

Participativní rozpočet je formou přímé demokracie a v obecné rovině proto 

představuje prohloubení a částečnou institucionální změnu stávajícího systému 

zastupitelské demokracie.  

PaRo může sloužit k naplnění mnoha dílčích cílů, například: 

     

– boji proti chudobě; 

– budování důvěry mezi veřejnosti a volenými zástupci; 

– vytvoření prostředí pro sociální dialog v rámci komunity; 

– sociálním začlenění vyloučených skupin (např. v rámci obce, v níž existují 

významné sociální rozdíly či izolované minority apod.); 

– modernizaci administrativy (např. zlepšení fungování a dostupnosti sociálních 

služeb); 

– podpoře sociální identifikace s lokalitou (např. PaRo pro mladistvé); 

– výchově k aktivnímu občanství; 

apod. 

 

2. Různé 

a. Informace na webu města ohledně kácení stromů - členové komise se 

zabývali návrhem na vytvoření otevřené datové sady ke kácení stromů. 

Byly diskutovány varianty poskytování informací ke kácení stromů pro 

veřejnost na webu města. Komise shodne na pochybách o nepříznivém 

poměru pracnosti/využití takovéto datové sady. 

 

b. Platební brána Portálu občana – členové komise se seznámili s výsledkem 

praktického testu člena Zdeňka Smítka - uhrazení poplatku městu 

s použitím platební brány na Portále občana. Komise konstatovala, že 

platební brána je funkční a umožňuje uhradit poplatky města elektronicky 

bezhotovostně. 

c. Aplikace pro mobily s Androidem – členové komise se seznámili s aplikací 

pro mobilní telefony 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effortix.app107), 

která poskytuje informace o památkách v Přerově. 

 



3. Termín příští schůze komise 

Příští jednání komise se uskuteční dne: 15. 5. 2017 v 17:30. 

 

V Přerově dne 27. 3. 2017 

 

 

 …………………………………….. ………………………………………… 

 Zapsal:  Ján Gocník Martin Švadlenka 

  předseda komise 


