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Dodatek č. 1 k Zásadám projektu Participativního rozpočtu MČ Praha-Zbraslav

2

Usnesení RMČ č. R 2 10 20 ze dne 20.01.2020

Rada Městské části Praha - Zbraslav doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha - Zbraslav svým
Usnesením č. R 2 10 20 dne 20.01.2020 schválení Dodatku č. 1 ke schváleným Zásadám projektu
Participativního rozpočtu městské části Praha-Zbraslav.
MČ Praha – Zbraslav se v roce 2015 zapojila do pilotního projektu participativního rozpočtu
organizovaného společností Agora CE na základě grantů Islandu, Lichtenštejnska a Norska. O zapojení
rozhodlo Zastupitelstvo MČ na zasedání v září 2015, kdy schválilo harmonogram projektu a uvolnění
částky 600 tis. Kč. Na základě zájmu občanů byl projekt participativního rozpočtu schválen i v dalších
letech kdy na realizaci vítězných návrhů byla navýšena částka na 1 mil. Kč.
Myšlenku participativního rozpočtování podporuje od roku 2016 i hlavní město Praha, které vyčleňuje
prostředky na finanční spoluúčast. Díky tomu, se podařilo získat 50% vynaložených nákladů za roky
2016 -2018 v rámci finančního vyrovnání. Finanční bilance za kalendářní rok 2018 je přílohou tohoto
materiálu. Hlavní město Praha počítá i nadále s finanční spoluúčastí na projektech participativního
rozpočtování.
Vzhledem k tomu, že v uplynulé ročníky prokázaly zájem občanů, kteří přicházejí s návrhy, účastní se
prezentací, hlasování a spolupracují s úřadem na realizaci projektů byla Usnesením ZMČ PrahaZbraslav č. Z 5 39 19 dne 12.6.2019 odsouhlasena realizace projektu participativního rozpočtu na roky
2019-2020 a zároveň byly schváleny Zásady projektu participativního rozpočtu v předloženém znění s
celkovou částkou 1.600.000 Kč.
V termínu pro podání návrhu v rámci participativního rozpočtu bylo podáno 14 návrhů. Dle schválených
Zásad proběhlo hodnocení návrhů a zpětná vazba autorům návrhů. Kdy byly návrhy rámcově rozděleny
do schválených kategorií. Z celkových 14 návrhů byly šest návrhů, které po konzultaci a případné
úpravě jsou ve shodě se všemi kritérii a jsou realizovatelné v rozsahu navrženém občany, dále šest
návrhů není možné realizovat ani při dílčích změnách zadání a dva podané návrhy byly podány na jeden
pozemek.
V rámci participativního rozpočtu byli podány dva nezávislé návrhy, které umisťují návrh na jednom
pozemku. Jedná se o návrh s názvem „Ovocný sad“ a návrh s názvem „Bike Fun -Rozšíření
volnočasových lokalit o terénní prvky pro malé cyklisty“. Oba návrhy jsou realizovatelné, ale nelze je
oba v případě jejich prohlasování realizovat na totožném pozemku. Vzhledem k tomu, že Zásady neřeší
situaci, kdy je podáno více návrhů na jednom pozemku je třeba schválit dodatek k Zásadám, který bude
vzniklou situaci řešit.
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