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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
vyhlašuje
výzvu k podávání nápadů
v rámci
Participativního rozpočtu 2018
„Nápady pro Opavu“
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Úvod
Statutární město Opava je od roku 2012 zapojeno do mezinárodního programu Zdravé město
pod patronací Světové zdravotní organizace a místní Agenda 21 (MA21) pod patronací OSN.
Tento program je založen na principech udržitelného rozvoje a jeho prosazování. Všechny tyto aktivity
úzce souvisí se zapojením široké veřejnosti do dění ve městě.
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města.
Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy,
co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Společné návrhy pak předkládají
radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy
obyvatel má město realizovat.
Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určité množství peněz, nejde
tedy o nově pojmenovaný grantový systém, ale, a to především, je jeho smyslem vtáhnout obyvatele
do

dialogu

o

utváření

místa

kde

žijí,

ukázat

lidem,

jaké

jsou

možnosti

města

i jak se mohou na tvoření města podílet a naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat
a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.
Vy vyberete, my to uskutečníme.
Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2018 neformálně pojmenovaného jako „Nápady
pro Opavu 2018“ je, tak jako v minulém ročníku výzvy, dát občanům možnost, aby sami
rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě
celkového vzhledu města.

3

Nápady pro Opavu 2018
Výzva k podávání nápadů
www.zdravemestoopava.cz
Vyhlašovatel: Statutární město Opava

1. Základní údaje o výzvě
Vyhlašovatel výzvy:

Statutární město Opava (dále jen „Město“)

Finanční alokace výzvy:

300.000,00 Kč

Zahájení příjmu nápadů:

01. 01. 2018

Ukončení příjmu nápadů:

28. 02. 2018

Zahájení projektů:

nejdříve možný termín zahájení fyzické realizace podpořeného
návrhu

Místo realizace nápadu:

01. 06. 2018;

nejzazší datum ukončení fyzické realizace podpořeného návrhu
31. 12. 2018.
nápad musí být realizován na území (pozemcích) statutárního
města Opavy

Základní pravidlo výzvy:

předkladatelé budou postupovat při předložení svého nápadu
dle příručky – „Jak na to“ (příloha č. 3 výzvy)

Jak to vzniklo:
V rámci prosincového jednání zastupitelstva města v roce 2016 byl na toto téma zařazen nový bod
k projednání a následně vznikla diskuze o možnosti zařazení tohoto nového nástroje pro podporu
dialogu mezi radnicí a občany města. Máme za sebou první úspěšný ročník a startujeme druhý.
Pověřeným politikem pro realizaci Participativního rozpočtu byl stanoven Mgr. Dalibor Halátek,
náměstek primátora.
Participativní rozpočet pro rok 2018 byl tedy zastupiteli města dne 20. 12. 2017 schválen, č. usnesení
557/28 ZM 17 s finanční alokací 300.000,00 Kč.
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Jak to bude probíhat:
Výzva Nápady pro Opavu bude otevřena pro podání nápadů občanů v souladu s pravidly
této metodiky od ledna 2018 až do konce února 2018. Po podání návrhu bude probíhat hodnocení
Vašich nápadu a bude hodnocena jejich reálnost a finanční stránka. V této fázi se z nápadu stává
návrh, kterému dá město realizovatelnou podobu. Následně dojde k veřejnému hlasování, ve kterém
Vy rozhodnete. Po vyhodnocení město zrealizuje vítězné návrhy, které budou sloužit všem občanům
města.
O všech těchto aktivitách budou občané města informováni prostřednictvím webových stránek
Zdravého města Opavy www.zdravemestoopava.cz.
V následujících kapitolách najdete přesný popis, jaký nápad bude podporován a kde ho podat.
Jak správně vyplnit formulář nápadu na webových stránkách a pokud si nebudete vědět rady, na koho
se obrátit.
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2. Oprávněný předkladatel
Výzva je určena všem občanům statutárního města Opavy a městských částí, kteří zde bydlí, pracují
nebo studují, ale nemusí zde mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí návrhu občana je splnění všech
náležitostí, které jsou blíže specifikovány ve výzvě Nápady pro Opavu a její příručce – „Jak na to“
(příloha č. 3 výzvy).

Upozornění: Komise schvaluje seznam hlasovatelných návrhů po kontrole formálních náležitostí
a přijatelnosti nápadu. V případě, že Komise rozhodne o nezařazení nápadu do hlasovatelných návrhů,
sdělí tuto skutečnost písemným odůvodněním, zveřejněným na webových stránkách Zdravého města
www.zdravemestoopava.cz.
Pokud nastane situace, že po hlasování bude mít více nápadů stejný počet hlasů, o konečném pořadí
rozhoduje Komise, která podá zdůvodnění.

3. Jak předložit nápad
3.1 Podrobný proces podání a hodnocení nápadu
A. Předkladatel podá nápad včetně příloh
Předkladatel vyplňuje formulář nápadu na webové adrese www.zdravemestoopava.cz (návod
na vyplnění žádosti viz příloha č. 3 výzvy „Jak na to“). Jiná forma podání nebude akceptována. Návrhy
budou přijímány od 1. 1. 2018 – 28. 2. 2018 do 18 hod.

Upozornění: Termín pro podání nápadu občanů je stanoven od 1. 1. 2018 – 28. 2. 2018
do 18 hod. Pokud předkladatel vyplní elektronický formulář např. 28. 2. 2018 v 18:01 hod., bude jeho
nápad vyřazen z důvodu nesplnění pravidel výzvy.

B. Kompletní podoba nápadu
Kompletní nápad musí obsahovat:
•

název nápadu;

•

zkrácený popis nápadu;

•

jméno a příjmení předkladatele;
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•

prohlášení o tom, že předkladatel je starší 15 let;

•

kontaktní údaje – telefon, platná e-mailová adresa;

•

přesná lokalizace místa, kterého se realizace týká;

•

současný a zamýšlený popis nápadu;

•

navrhovaný harmonogram a rozpočet nápadu;

•

doloženy povinné přílohy nápadu – fotodokumentace, seznam podporovatelů nápadu;

•

doloženy nepovinné přílohy nápadu – vizualizace.

Upozornění: Při zpracování elektronického formuláře si řiďte přílohou č. 3 výzvy „Jak na to“. Povinná
příloha Seznam podporovatelů nápadu – musí obsahovat minimálně 50 podpisů občanů podporující daný
nápad. Příloha musí mít vyplněna všechna požadovaná pole u každého z podporovatelů. Příloha bude
kontrolována v rámci hodnocení formálnosti – nedoložením této přílohy je nápad vyřazen z hodnocení.
Při předkládání nápadu dodržujte požadované velikosti příloh a formáty (seznam podporovatelů nápadu 2 MB, fotografie a vizualizace 3 MB, požadované formáty pdf., jpg., png.)

Upozornění: Předkladatel smí podat pouze jeden nápad. Pokud dojde ze strany předkladatele k podání
více než
nápadu,
budou všechny
vyřazeny z hodnocení.
C.jednoho
Hodnocení
formálnosti
a přijatelnosti

Každý nápad bude nejdříve kontrolován z hlediska formálních náležitostí a z hlediska přijatelnosti dle
níže uvedených kritérií. Při nesplnění bude předkladatel vyzván, aby do 5 pracovních dní nápad nebo
povinnou přílohu doplnil, popř. mu nápad bude vrácen. Pokud tak neučiní do stanové lhůty, bude
nápad vyřazen.
Kritéria pro splnění kontroly formálních náležitostí:
-

nápad je podán elektronicky prostřednictvím webových stránek www.zdravemestoopava.cz;

-

je dodržena stanovená lhůta pro příjem nápadů;
k žádosti byly předloženy všechny povinné přílohy;

-

místo realizace je na území (pozemcích) statutárního města Opavy;
předkladatel podal pouze jeden nápad;

-

ve formuláři jsou uvedeny všechny požadované údaje v části identifikace předkladatele;
předkladatel prohlásil, že je starší 15 let.

Kritéria pro splnění kontroly přijatelnosti:
-

návrh je zpracován s reálným harmonogramem a reálným rozpočtem;

-

je hodnocen odborem přípravy a realizace investic, odborem životního prostředí a hlavním
architektem městem Opavy, popřípadě jinými věcně příslušnými odbory města;

-

na základě jejich stanovisek je nápad zhodnocen z hlediska proveditelnosti.

7

Nápady pro Opavu 2018
Výzva k podávání nápadů
www.zdravemestoopava.cz
Vyhlašovatel: Statutární město Opava

Komise Zdravého města (dále jen „Komise“):
-

návrh je předložen Komisi, která je seznámena s kompletním seznamem předložených

-

a zhodnocených návrhů;
Komise má možnost zamítnutí návrhu a jeho stažení před začátkem hlasování, své
rozhodnutí musí písemně doložit;

-

-

pokud nastane situace, že po hlasování bude mít několik nápadů stejný počet hlasů,
o konečném pořadí rozhoduje Komise, která podá zdůvodnění;
Komise je poradním orgánem Rady města. Působnost a kompetence Komise jsou vztaženy
ke všem činnostem města, které se týkají Zdravého města a místní Agendy 21. Komise
se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný
rozvoj a kvalitu života ve městě.

Upozornění: V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany města hodnocen
a dále rozpracován. Po splnění všech kritérií je návrh připraven k veřejnému hlasování.
Všechny osobní údaje předkladatele uvedené ve formuláři jsou pořizovány za účelem realizace
Participativního rozpočtu 2018 a budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též
pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci
všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2018, po ukončení
realizace výstupů z Participativního rozpočtu 2018 budou tyto osobní údaje zničeny.

4. Hlasování
Na webových stránkách Zdravého města www.zdravemestoopava.cz proběhne v termínu
od 1. 5. 2018 – 31. 5. 2018 hlasování o projektech, které prošly všemi fázemi hodnocení. Každý
občan má možnost přidělit pouze 1 hlas. Po sečtení všech hlasů budou návrhy seřazeny
dle výsledného pořadí sestupně a podpořeny budou ty návrhy, které v součtu svým finančním
objemem nepřesáhnou alokovanou částku výzvy.

Upozornění: O začátku hlasování budou občané města informováni prostřednictvím webových stránek
Zdravého města, v měsíčníku Hláska, na webových stránkách města Opavy a na facebookových stránkách
města. Hlasování bude probíhat pouze elektronicky.
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5. Realizace vítězného návrhu
Vybrané projekty budou ze strany města realizovány do konce roku 2018.

6. Zdroje informací
Všechny náležitosti a informace vztahující se k této výzvě naleznete na webových stránkách Zdravého
města - www.zdravemestoopava.cz (odkaz Nápady pro Opavu).
Informace Vám poskytne:
•

odbor rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy (Horní náměstí 67,
OPAVA 746 01)
o
o

Ing. Hana Heinzová, hana.heinzova@opava-city.cz; 553 756 401;
Ing. Martina Heisigová, martina.heisigova@opava-city.cz, 553 756 352;

o

Ing. Jaromír Hudeček, jaromir.hudecek@opava-city.cz, tel. 553 756 316.

Aktuální informace pro předkladatele
•

www.zdravemestoopava.cz

Upozornění: V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu.

7. Přílohy výzvy
-

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Formulář pro předkládání nápadu
Formulář seznam podporovatelů nápadu
Příručka – „Jak na to“
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