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Název návrhu: 

Zřízení pracovní skupiny pro participativní rozpočet 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. zřizuje pracovní skupinu pro participativní rozpočet, která se bude zabývat možnostmi 

zavedení participativního rozpočtu na území města Přerova ve složení dle důvodové zprávy. 

 

2. ukládá zřízené pracovní skupině předložit zastupitelstvu do konce roku 2019 podrobný 

materiál k možnosti zavedení participativního rozpočtu dle důvodové zprávy 

 

Důvodová zpráva: 

Participativní rozpočtování je ze své definice proces s prvky přímé demokracie, při kterém samospráva 

předem vyčlení určitou část veřejného rozpočtu a umožní občanům, aby o jejím využití vedli diskusi, 

podávali návrhy projektů, které mají být v rámci participativního rozpočtování realizovány a přímo 

rozhodovali o tom, které projekty město v rámci vyčleněných finančních prostředků skutečně 

zrealizuje. 

Předpokládá se, že občané v daném místě dobře vycítí, co je třeba konkrétního udělat, ale většina 

aktivit končí stěžováním na sociálních sítích bez malé zpětné vazby města. Chybí snadná možnost, jak 

navrhnout doplnění třeba lavičky, zbudování lokálního hřiště, veřejného pítka, vytyčit vycházkovou 

trasu s alejí nebo cokoliv jiného prosadit a uskutečnit. Nakládání s rozpočtem našeho města je pro 

občany složité a ani veřejná projednávání návrhu rozpočtu příliš veřejnost neláká - přítomných občanů 

bylo vždy vskutku pomálu, někdy až čtyři. Jsme přesvědčeni, že je vhodné odtažitost občanů od svého 

okolí změnit a dát jim možnost prosadit své nápady pro lepší Přerov. 

Navrhujeme proto nový způsob nakládání s částí rozpočtu města, který zapojí občany a dá jim 



možnost spolunavrhovat a spolurozhodovat. 

Historie participativního rozpočtování se začala počítat roku 1989 v brazilském městě Porto Alegre, 

kde tento proces zaznamenal značný úspěch, kterým se v následujících letech inspirovala řada dalších 

měst po celém světě. V současnosti lze participativní rozpočtování najít v téměř 2000 světových 

metropolích a desítkách měst po České republice. Ať už město velikostí Brna, kde tento rozpočet před 

3 lety zavedli nebo i dokonce malá třítisícová obec u Prahy Mnichovice. Vidíme tedy, že s dostatečnou 

politickou vůlí lze využít přitažlivější způsob zapojení občanů do rozhodování o nakládání s 

rozpočtem, než je jen účast na veřejných projednáváních. 

Nejen z výše uvedených důvodů se touto předlohou navrhuje zřízení pracovní skupiny, která se bude 

touto možností více dopodrobna zabývat a zjistí jednotlivé možnosti zavedení participativního 

rozpočtu v Přerově. 

  

Úkolem této pracovní skupiny bude zejména: 

•  Analýza fungování participativního rozpočtu v ČR a v partnerských městech 

•  SWOT analýza participativního rozpočtu 

•  vypracování rešerše pro implementaci participativního rozpočtu v Přerově z dostupných 

informací o zaváděných participativních rozpočtech ve městech v ČR, z metodik a doporučení 

neziskových organizací, které se participativním rozpočtováním a jeho zaváděním celosvětově 

dlouhodobě zabývají a z řady dalších dostupných zdrojů. 

•  výstup pro zastupitele a občany v podobě prezentace toho, jakým způsobem a v jaké výši by 

mohl participativní rozpočet v Přerově fungovat 

•  popis stávajících nástrojů, které je možno pro participativní rozpočet použít 

  

Lze předpokládat, že činnost pracovní skupiny bude pokračovat i po splněních zmíněných úkolů, a to 

zejména, pokud by pracovní skupina a následně zastupitelstvo města Přerova dospělo k rozhodnutí 

participativní rozpočet zavést. 

  

Složení pracovní skupiny je navrženo tak, aby zahrnovalo politické zástupce města i úředníky za 

konkrétní oblasti (ekonomika, komunikace s veřejností apod.): 

-zástupci politických klubů zastupitelstva 

-zástupce Odboru kanceláře primátora 

-zástupce odboru Ekonomiky 

-zástupce odboru Vnitřní správy (dle potřeby) 

  

Organizačního pracovníka určí tajemník úřadu.  

 

 


