
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2019 

PRAVIDLA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alokovaná částka pro participativní rozpočtování v roce 2019 

 Pro potřeby participativního rozpočtování v roce 2019 je usnesením Zastupitelstva 

města Česká Lípa č. 636/2018 ze dne 7. února 2018 určena částka ve výši 5 mil. Kč 

 Tyto finance budou v roce 2019 využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na 

zkvalitnění života v České Lípě ve shodě s následujícími pravidly. 

Požadavky na zpracovatele návrhů 

 Návrhy mohou podávat výhradně fyzické osoby, občané města Česká Lípa, kteří v den 

podání návrhu dovršili věku alespoň 16 let, jsou státními občany ČR nebo mají na území 

ČR trvalý pobyt; 

 Každý občan může podat nejvýše dva návrhy.  

Obecné požadavky na návrhy projektů 

 Oblasti, ve kterých může být návrh podán, nejsou věcně nijak omezeny (sportoviště, 

dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, městský mobiliář – 

lavičky, osvětlení, informační tabule apod., vzdělávání, volnočasové aktivity, životní 

prostředí, zeleň, odpady atd.); 

 Návrh musí být navržen a realizován výhradně na pozemcích či objektech v majetku 

města Česká Lípa ve veřejném prostoru; 

 Návrh musí být realizovatelný v celém rozsahu v roce 2019; 

 Návrh nesmí překročit daný limit, který je stanoven ve výši 500 tis. Kč včetně DPH.  

 Návrh musí být v souladu s rozvojovými koncepčními dokumenty města (územní plán, 

strategický plán, regulační plán centrální zóny apod.); 

 Návrh nesmí směřovat k realizaci takových aktivit, které by podněcovaly k nenávisti 

vůči skupině osob nebo omezování jejich práv; 

 Návrh nesmí v žádném případě směřovat k vyčlenění či diskriminaci nebo znevážení 

jakékoli skupiny obyvatel; 

 Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, 

nekomerčního, náboženského či politického charakteru; 

 Návrh musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy ČR a EU. 

Formální požadavky na zpracování návrhů 

 Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři (viz příloha pravidel);  

 Návrhy musí obsahovat: 

o výstižný název návrhu,  

o popis výchozí situace, na kterou autor reaguje (např. fotodokumentace 

stávajícího stavu), 



o popis navrhovaného řešení (účel, cílový stav, popis aktivit),  

o přesnou specifikaci místa, v němž má být návrh realizován (snímek z katastrální 

mapy s identifikací pozemku či nemovitosti, jíž se návrh dotkne) 

o zdůvodnění návrhu z hlediska přínosu pro obyvatele České Lípy 

o definování cílové skupiny veřejnosti, které bude realizovaný návrh sloužit 

o odhadované náklady na realizaci návrhu včetně nákladů na případnou 

projektovou či inženýrskou činnost a nákladů na údržbu; 

o identifikaci a kontakt na autora návrhu, tzn. jméno a příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, telefon, příp. e-mail 

 

 Návrh musí obsahovat informace a podklady nezbytné pro posouzení možnosti jeho 

realizovatelnosti v roce 2019. Součástí návrhu na investici musí být přesná lokalizace 

návrhu, prostorové požadavky na jeho realizaci, ilustrativní obrázky navrhovaného 

řešení, jejichž autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva 

(fotografie, skici, náčrty). Vhodnou, nikoli povinnou, součástí pak jsou grafické 

podklady (výkresy, vizualizace apod.); 

 Každý předkladatel návrhu je povinen respektovat, že výběrem jeho návrhu k realizaci 

mu nevzniká nárok na uzavření smlouvy o dílo nebo objednání zpracování projektové 

dokumentace pro potřeby přípravy a realizace návrhu, který předložil, ani mu nevzniká 

jakýkoli nárok na jakoukoli odměnu spojenou s duševním vlastnictvím autora,  

a že odevzdáním návrhu poskytuje městu Česká Lípa bezúplatnou, výhradní  

a neomezenou licenci k užití návrhu všemi způsoby s právem změny či jiného 

zpracování návrhu. O tom je společně s podáním návrhu povinen učinit písemné 

prohlášení (viz příloha). 

 

Podání návrhů 

 Nejzazším termínem pro odevzdání návrhu je 31. květen 2018. 

 Návrhy budou podávány: 

o v písemné podobě, a to buď osobním podáním na podatelně MěÚ Česká Lípa, 

nebo zasláním písemného návrhu na adresu města Česká Lípa nebo 

o elektronicky přes on line formulář na webu města nebo na e-mailovou adresu 

tvorimemesto@mucl.cz   

 Pro komunikaci s navrhovateli je stanoven koordinátor, s nímž je možné konzultovat 

jakékoli otázky týkající se podávání návrhů, který zároveň poskytne navrhovatelům 

také případnou technickou pomoc při elektronickém podávání návrhu.  

 V průběhu lhůty pro podávání návrhů koordinátor umožní předkladatelům návrhů na 

základě jejich žádosti v předem stanoveném čase konzultování návrhů, jejich shody 

s rozvojovými dokumenty města a otázky realizovatelnosti návrhů v roce 2019 

s odbornými pracovišti MěÚ Česká Lípa;  

 

 



Vyhodnocení návrhů 

 Po shromáždění všech návrhů bude provedena jejich kontrola z hlediska formálního 

splnění stanovených obecných požadavků a kritérií, o výsledku této kontroly budou 

navrhovatelé informováni bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 pracovních dnů 

e-mailovou zprávou, případně písemně, na kontaktní adresu uvedenou v návrhu.  

 Formální kontrolu provádí určené pracoviště MěÚ Česká Lípa – odbor rozvoje města  

a investic. V případě formálních nedostatků vrací návrh k doplnění autorovi, který jej 

může doplnit a odevzdat znovu do 5 pracovních dní.   

 Každému navrhovateli, jehož návrh vyhoví formální kontrole, bude přidělen konzultant 

(pracovník příslušného odborného pracoviště MěÚ), který bude posuzovat 

realizovatelnost návrhu. Informaci o přiděleném konzultantovi včetně kontaktů na něj 

obdrží navrhovatel e-mailovou zprávou, případně písemně, na kontaktní adresu 

uvedenou v návrhu;  

 V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti tzn., pokud návrh projektu 

nebude splňovat některá ze stanovených kritérií (např. bude zasahovat do městem 

nevlastněného majetku apod.), vyzve konzultant navrhovatele k jednání, jehož cílem 

bude odstranit nedostatky návrhu či objasnit nesrovnalosti návrhu tak, aby nejpozději 

ke dni 31. 8. 2018 splňoval všechna stanovená kritéria a mohl být zařazen do hlasování.  

 Podobný postup je možné zvolit i v případě, kdy bude ověřována reálnost 

předloženého rozpočtu návrhu. Pokud konzultant dojde k závěru, že navrhovaný 

rozpočet je podhodnocený, neobsahuje některé významné položky či neodpovídá 

běžně dostupným ceníkům prací a dodávek či reálným cenám na trhu, bude návrh 

vyřazen. Předkladatel však může na základě projednání svůj návrh upravit podle 

doporučení konzultanta.  

 Pokud navrhovatel nebude s úpravami navrhovanými konzultantem souhlasit, bude  

to důvodem pro vyřazení návrhu.  

 Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že splňuje stanovená 

kritéria, je realizovatelný v roce 2019 a může být zařazen do hlasování. 

 

Seznámení veřejnosti s návrhy 

 Všechny návrhy vyhodnocené jako realizovatelné budou uveřejněny na webu projektu 

www.tvorimemesto.cz, informace o těchto návrzích budou rovněž uveřejňovány 

v Městských novinách, na webu města Česká Lípa a na sociálních sítích. 

 Každý předkladatel realizovatelného návrhu bude mít rovněž možnost veřejně 

představit svůj návrh s cílem získat pro něj podporu veřejnosti při hlasování; 

 Veřejné představení návrhů a jejich prezentaci bude organizovat město Česká Lípa; 

 

 

 

http://www.tvorimemesto.cz/


Výběr návrhů k realizaci - hlasování 

 Výběr návrhů probíhá hlasováním o realizovatelných návrzích. 

 Hlasování o návrzích se může účastnit každý občan města Česká Lípa, který v době 

hlasování dovršil 16 let věku, je státním občanem ČR nebo má na území ČR trvalý 

pobyt; 

 Hlasující má k dispozici kladné hlasy v počtu rovnajícímu se jedné třetině počtu 

realizovatelných návrhů. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu 

návrhů, o kterých se bude hlasovat. Při výpočtu přiděleného počtu hlasů bude výsledný 

podíl zaokrouhlen směrem dolů.  

 Hlasující vybere maximálně takové množství návrhů, které by chtěl/a podpořit, kolik 

má k dispozici hlasů.  

 Hlasování o návrzích se může účastnit každý občan města Česká Lípa, který v době 

hlasování dovršil 16 let věku, je státním občanem ČR nebo má na území ČR trvalý 

pobyt; 

 Každý občan po osobním ověření totožnosti dostane anketní lístek s uvedením všech 

realizovatelných návrhů a po jeho vyplnění jej vloží do zapečetěné urny. 

 

Vyhodnocení hlasování 

 Po ukončení hlasování provede komise jmenovaná starostkou města vyhodnocení  

a sestaví pořadí návrhů podle počtu získaných hlasů; 

 Návrh, který získá méně než 30 hlasů, nebude realizován 

 K realizaci v roce 2019 budou navrženy postupně všechny návrhy, které získaly 

minimální stanovenu podporu, v pořadí až do vyčerpání celkové alokované částky  

ve výši 5 mil. Kč; 

 V případě, že dva či více posledních návrhů v tomto pořadí získá stejný počet hlasů  

a v důsledku této skutečnosti bude překročena celková částka určená pro participativní 

rozpočtování v roce 2019, rozhodne o návrhu, který bude realizován v roce 2019 

losování za účasti všech předkladatelů takto dotčených návrhů; 

 Návrhy vybrané k realizaci budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2019, který bude 

schvalovat zastupitelstvo na svém nejbližším jednání; 

 V případě, že alokovaná částka na rok 2019 nebude na participativní rozpočtování  

po vyhodnocení hlasování vyčerpána, budou do rozpočtu města zařazeny finanční 

prostředky pouze ve výši součtu všech návrhů vybraných k realizaci v roce 2019; 

 V případě, že v průběhu realizace návrhů dojde k navýšení nákladů, ponese tyto 

náklady město Česká Lípa. 

 

 

 



Realizace návrhů 

 Zahrnuje veškerou potřebnou projektovou, inženýrskou a administrativní činnost pro 

realizaci návrhu; 

 Předkladatel návrhu bude seznámen na příslušném pracovišti MěÚ s postupem při 

realizaci návrhu a bude mít možnost v průběhu realizační fáze vyjádřit se k případným 

změnám projektu; 

 Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic 

realizovaných městem Česká Lípa, které za jejich realizaci přebírá veškerou 

odpovědnost a zároveň je nositelem všech práv a povinností investora. 

 

Základní termíny: 

1. Veřejné setkání s občany k participativnímu rozpočtu 16. 4. 2018 

2. Podávání návrhů do 31. 5. 2018 

3. Úpravy a vyhodnocení návrhů do 31. 8. 2018 

4. Seznámení veřejnosti s návrhy září 2018 

5. Veřejná prezentace návrhů říjen 2018   

6. Hlasování o návrzích říjen 2018   

7. Realizace návrhů leden až prosinec 2019 

Ostatní: 

Veškeré podrobné a aktuální informace o postupu procesu participativního rozpočtování  

na rok 2019, o termínech veřejných jednání a hlasování, informace o návrzích a kontaktní 

údaje na koordinátora participativního rozpočtu budou uveřejňovány průběžně na webových 

stránkách projektu www.tvorimemesto.cz, a dále v Městských novinách, na webu města 

Česká Lípa a na sociálních sítích.   

http://www.tvorimemesto.cz/

