
Pořadové číslo:  23/4 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Participativní rozpočet 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje zavedení participativního rozpočtu pod názvem "Chci v Přerově" a schvaluje jeho 

zásady pro rok 2022 dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodob. 

prostředků  

na bank. účtech 

688 968,9 * + 25,0 688 993,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2141 120 Vnitřní obchod (marketing 

a propagace) 

243,0 * + 25,0 268,0  

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 



Stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit navržené usnesení. Zavedení 

participativního rozpočtu je uvedeno v zásobníků projektů i v akčním plánu Strategického plánu 

rozvoje města pro období 2021-2027 v prioritní oblasti Řízení a správa města v prioritě 4.2. Efektivní 

hospodaření města. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Jednou z možností zapojování veřejnosti do rozvoje města je participativní rozpočet. Jedná se o 

proces, jehož prostřednictvím mohou občané rozhodovat o využití vymezené části městského rozpočtu 

na realizaci konkrétních akcí, které přispějí ke zkvalitnění veřejného prostoru. Občané, na základě 

výzvy města, předkládají návrhy, co by bylo vhodné z jejich pohledu v následujícím roce vylepšit. Při 

tvorbě těchto návrhů se setkávají a diskutují na lokální či tematické úrovni. Návrhy pak předkládají 

magistrátu k posouzení z hlediska proveditelnosti. Dovršením celého procesu je hlasování občanů o 

tom, které z předložených návrhů má město realizovat. 

  

Počátky participativního rozpočtu spadají do období konce 20. století, za místo vzniku je považováno 

brazilské město Porto Alegre. První zmínky o tomto způsobu tvorby rozpočtu v Evropě pocházejí z 

roku 1994. V České republice se participativní rozpočet poprvé objevil před více jak 5 lety. V 

současné době je tato forma spolupráce s občany využívána řadou měst a obcí, namátkou lze uvést 

Třebíč, Prostějov, Hranice, Liberec atd. Objem prostředků vyčleněných k tomuto účelu je v 

jednotlivých městech různý, přičemž se ročně jedná o částky v rozmezí od několika statisíců do 

několika milionů Kč.  

  

Význam participativního rozpočtu lze shrnout v několika bodech: 

• umožňuje občanům spoluvytvářet budoucí podobu města, občané vědí, co ve městě postrádají,  

co nejvíce potřebují a mohou se podílet na řešení, 

• vrací občanům důvěru v politiky a veřejným činitelům umožňuje efektivně spolupracovat  

s občany, 

• je zdrojem nových nápadů, umožňuje využití kreativního potenciálu občanů, 

• otevírá celospolečenský dialog o nejlepším využití veřejných peněz, o nejpotřebnějších akcích, 

• prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde žijí. 

  

V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 je v rezervě rozpočtu alokována částka ve výši 1,5 

mil. Kč. Při přípravě rozpočtu tak bylo učiněno pro případ, že by se město v průběhu uvedeného roku 

rozhodlo k realizaci participativního rozpočtu. S ohledem na časovou, administrativní i projektovou 

náročnost celého procesu je zřejmé, že realizace vybraných návrhů velmi pravděpodobně přesáhne do 

následujícího roku.  

  

Podrobný popis jednotlivých kroků upravují zásady, které jsou uvedeny v příloze materiálu včetně 

formuláře pro podávání návrhů. 

  

S ohledem na skutečnost, že cílem je v letošním roce alespoň začít s přípravou (zejména pokud bude 

nutná projektová dokumentace) případně tedy i realizací návrhů vybraných občany města, je pro rok 

2022 navržen následující harmonogram:  

zahájení příjmu návrhů 07.03.2022 

ukončení příjmu návrhů 30.04.2022 

ukončení kontroly formální správnosti a realizovatelnosti 02.05.2022 - 31.05.2022 

zveřejnění návrhů k hlasování občanů do 15.06.2022 



možnost veřejného projednání návrhů 16.06.2022 - 17.06.2022 

veřejné hlasování 20.06.2022 - 31.07.2022 

zveřejnění vítězných návrhů do 15.08.2022 

  

Je uvažováno, že členy komise, která se bude zabývat posouzením realizovatelností předložených 

návrhů, budou primátor města, náměstkyně primátora, 1. náměstek primátora a zástupci odborů 

magistrátu, a to odboru koncepce a strategického rozvoje, odboru správy majetku a komunálních 

služeb, odboru řízení projektů a investic. Organizačním pracovníkem bude zaměstnanec začleněný do 

odboru koncepce a strategického rozvoje. Veřejnost – občané města budou mít možnost hlasovat o 

všech návrzích, které splní stanovené podmínky a budou vyhodnoceny jako proveditelné. Realizovány 

pak budou ty, které získají od občanů nejvyšší hodnocení a součet s nimi spojených výdajů nepřesáhne 

stanovený finanční limit. O nedočerpané prostředky se limit následujícího roku nenavyšuje.  

  

K realizaci participativního rozpočtu bude využita platforma Mobilního Rozhlasu, který má vyvinutý a 

vyzkoušený modulární systém webových stránek participativního rozpočtu. Tento realizoval již pro 

mnoho měst České republiky. Veškeré informace o participativním rozpočtu – co je participativní 

rozpočet, harmonogram, zásady, formuláře pro nahrávání návrhů i hlasování - budou umístěny na 

subdoméně Mobilního Rozhlasu. Bude tedy vytvořena komplexní webová stránka (na doméně III. 

řádu) přístupná všem uživatelům internetu. Na tuto stránku povedou linky z webových stránek města 

Přerova – z banneru, dlaždice atd. 

  

Od 3. února probíhala anketa prostřednictvím Mobilního Rozhlasu, kdy lidé měli možnost navrhnout 

název pro participativní rozpočet města Přerova. Anketa skončíla dne 15.02. o půlnoci, návrhy byly 

vygenerovány a předloženy radním. Z předloženého seznamu byl vybrán název "Chci v Přerově".  

 

 


