PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2022
1) Obecná pravidla
- Pro participativní rozpočet města Orlová bude v rozpočtu města vyhrazena částka 1 100 000,-Kč.
- Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na
zkvalitnění života v Orlové ve shodě s pravidly viz bod č.2.
- Role města je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Je odpovědné za posouzení
realizovatelnosti návrhů, případně spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi
je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou k realizaci.

2) Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů
- Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
- Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi
města.
- Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany.
- Projektem je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města
- Náklady odhadované pro realizaci investičního projektu nesmí přesáhnout 500 000,- Kč včetně DPH.
Náklady odhadované pro neinvestiční projekt nesmí přesáhnout 33 000,- Kč včetně DPH.
Neinvestičním projektem může být např: festival, drakiáda, barevný den a další.
- Návrh musí být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování potvrzeném Radou
města Orlová, bude-li jeho realizace vyžadovat povolení stavebního úřadu tak 24 měsíců.
- Návrh musí být realizován na pozemcích města.
- Návrh nesměřuje do bytového fondu města.
- Návrh musí být veřejně prospěšný.
- Návrh nesmí být projektová dokumentace.
- Návrh nesmí být příjmem pro autora.
- Návrhem nesmí být streetart (graffity, spreje, fixy apod.)
- Návrhy občanů financované z participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti
či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
- Finanční prostředky nebudou poskytnuty na propagaci, podávání, užívání a konzumaci návykových
látek.
- Cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (např. formou dotací, výher či
darů).
- Projektem není – návrh na změnu legislativy, návrh na zavedení, změnu či rušení regulačního omezení
(zákazy, dopravní značky).
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4) Pravidla pro formální podobu návrhu
- Formálně správně budou návrhy obsahující:
- název,
- popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa,
- popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atd.),
- odhadované náklady na realizaci návrhu (včetně informací o nákladech na údržbu),
- kontakty na autora návrhu, tzn. adresa bydliště, telefon, e-mail (je-li),
- ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva (např. foto
současného stavu, ale také obrázky, skicy atp., které návrh ilustrují). Obrázek, mapu či situační nákres
místa, kde se má obrázek realizovat zašle navrhovatel na e-mailovou adresu koordinátora
participativního rozpočtu.

5) Pravidla pro postup podávání návrhu
- Návrh je možné podat na městském úřadě elektronicky na emailovou adresu posta@muor.cz,
datovou schránkou ID: r7qbskc nebo v papírové podobě na podatelnu.
- Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor participativního rozpočtu, který provede kontrolu jejich
formální správnosti a nejpozději do 14 pracovních dnů autorovi poskytne zpětnou vazbu.
- V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. V případě formální správnosti jej
postupuje na příslušné odbory k ověření realizovatelnosti.

6) Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu
- Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
- V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je koordinátor ve spolupráci s příslušným
odborem zodpovědný za poskytnutí zpětné vazby autorovi. Příslušný odbor je zodpovědný za případnou
spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby.
- Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do
hlasování.
- Autor bude mít povinnost svůj návrh prezentovat prostřednictvím medailonu, který s ním bude
natočen, dle pokynů koordinátora participativního rozpočtu.
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7) Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování
- Hlasování je určeno pro občany starší 15 let s trvalým pobytem na území města Orlová.
- Hlasování bude probíhat elektronickou formou prostřednictví mobilní aplikace „Mobilní rozhlas“.
- Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu přiděleného k telefonnímu
číslu hlasujícího.
- Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných
hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1.
- Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však musí dát maximálně
jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění dvou kladných hlasů. Udělení záporného
hlasu není povinné.

Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem
- Platné bude to hlasování, které bude v souladu s pravidly uvedenými výše.
- Sečtou se, případně odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
- Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček.
- Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v
pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
- Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se realizovat
takový následující návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou.
- Pokud získají dva či více návrhy stejný počet bodů, realizuje se ten s nejvyšším rozpočtem.

