
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
28. Rady města

konané dne 10.8.2020

Participativní rozpočet

Rada města na únorové schůzi schválila projekt participativního rozpočtu pro rok 2021 s celkovým objemem 
finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč. Od 1. června do konce července probíhalo přijímání projektů, a město 
obdrželo celkem 16 návrhů, co by mělo být v rámci participativního rozpočtu zrealizováno. Radě města je 
předkládán seznam navrhovaných projektů s tím, že je ze strany MěÚ vyhodnocena jejich cena a 
realizovatelnost.

§ 102 odst. 3) z. č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Rada města bere na vědomí
16 obdržených návrhů veřejnosti do participativního rozpočtu města na rok 2021, s tím, že veřejnosti bude 
předloženo k výběru z 8 návrhů, které splnily podmínky zadání 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: Fin doporučuje vzít materiál na vědomí

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Rada města rozhodla o vyčlenění částky 250 tis. Kč na projekty vybrané 
občany v rámci participativního rozpočtu. V návaznosti na pandemii Covid 
byl původní harmonogram participativního rozpočtu prodloužen o 2 
měsíce, toto zdržení však nebude mít žádný dopad na zapracování 
výsledků do rozpočtu města viz. http://zapojse.nmnm.cz/
V období přijímání projektů město obdrželo celkem 16 návrhů od občanů 
a spolků z Nového Města na Moravě a místních částí. seznam všech 
projektů je uveden v příloze tohoto materiálu. Ze strany města došlo k 
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posouzení proveditelnosti jednotlivých projektů s tím, že k finálnímu 
hlasování veřejnosti postoupilo 8 projektů. Důvody k vyřazení projektů 
byly zejména realizace projektu v rámci jiné investiční akce města nebo 
finanční náročnost přesahující objem participativního rozpočtu.
Od 1. září do konce října proběhne hlasování veřejnosti, ze kterého 
vzejdou vítězné projekty.

Materiál obsahuje: Příloha - návrhy participativní R 2021 (Veřejná)

Materiál projednán: 3/22/RM/2020

Přizváni:
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