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Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem finančních prostředků 
z rozpočtu města na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou. Pro druhý ročník 
participativního rozpočtu (dále jen PPR) je v rozpočtu města Bíliny vyčleněna částka 
1.000.000 Kč. Maximální částka na jeden návrh byla stanovena na částku ve výši 350.000 Kč 
s tím, že v daném roce se budou realizovat maximálně 3 projekty.   
 

1. Podávání návrhů  
 
1.1 Podávání návrhů se řídí následujícími pravidly: 

a) návrh může podat každý občan města Bíliny, který dovršil 15 let. Navrhovatelem může 
být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území města Bíliny, nebo se 
vztahem k Bílině, 

b) návrh musí podpořit písemně na formuláři minimálně 5 občanů města Bíliny starších 
15 let, 

c) každý občan může podat maximálně dva návrhy. 
 

1.2 Náležitosti podání návrhů: 
1. Návrh se podává na předepsaném formuláři (příloha č. 1 – Formulář pro podávání návrhů). 

K formuláři s návrhem je nutno přiložit: 
a) předpokládané náklady související s realizací návrhu (předpokládané náklady 

vč. DPH), 

b) podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 5 dalších, 

obyvatel ve věku starších 15 let (příloha č. 3 Podpisový arch), 

d) ilustrační fotografie/obrázek určený k prezentaci návrhu. 
e) mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat, 
f) fotodokumentaci současného stavu. 

2. Návrh musí respektovat následující pravidla: 
a) návrh musí být veřejně prospěšný a primárně by měl řešit úpravy veřejného 

prostranství, 
b) návrh musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Bíliny nebo svěřených 

městu Bílina, 
c) realizace návrhu musí být v kompetenci města Bíliny, 
d) odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené 

pro projekt, 
e) návrh se týká pouze investičních projektů, 
f) návrh se netýká údržby či opravy chodníků a komunikací,  
g) návrh nepropaguje produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, 

náboženského či politického charakteru. 
3. Formuláře budou dostupné jako on-line formulář, dále v elektronické verzi ke stažení 

na webových stránkách PPR, v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu Bílina (dále 
jen MěÚ) a v infocentru.  

4. Termín přijímání návrhů bude zveřejněn prostřednictvím informačních prostředků, které 
má město Bílina k dispozici. 

5. Formulář s návrhem se podává následujícím způsobem: 
a) elektronicky vyplněním on-line formuláře na webových stránkách města, 
b) papírovou formou na adresu Městského úřadu Bílina, nebo 
c) elektronicky: e-mailem na elektronickou adresu: ppr@bilina.cz 

6. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 
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7. Formální kontrolu odevzdaných návrhů provádí koordinátor PPR, kterým je tajemník MěÚ, 
tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 5 občanů města 
Bíliny starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, na nichž má být návrh realizován. 

8. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 7 pracovních dnů od odevzdání 
návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

9. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 7 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh 
odmítnut. 

10. Zhodnocení návrhů občanů: 
a) po formální kontrole návrhu koordinátorem PPR bude předán k obsahové kontrole 

příslušnému odboru MěÚ, 
b) příslušný odbor MěÚ provede kontrolu realizovatelnosti návrhu. Zejména se zaměří na 

popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Znamená to zejména: 

• realizovatelnost dle harmonogramu, 
• realizace je v kompetenci města Bílina, 

• realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města Bílina, odbor státní památkové 
péče, záruky apod. 

• rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám, 

• město Bílina je schopno v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh. 
11. Jednotlivé návrhy dále posoudí minimálně 3 členná pracovní skupina pro PPR, o jejímž 

složení rozhodne rada města. Zasedání pracovní skupiny svolává koordinátor PPR s tím, 
že jednání se účastní i zástupce odboru dotací a projektů, případně i další hosté.  

12. Na základě předložených podkladů od příslušných odborů vydá pracovní skupina 
stanovisko k jednotlivým návrhům. V případě potřeby pozve předkladatele k upřesnění 
nebo úpravě předloženého návrhu tak, aby předložené návrhy bylo možné rozdělit na: 
a) realizovatelné v podobě navržené autorem, 
b) realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti);  
c) nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav. 

13. O zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím 
kontaktních údajů uvedených v návrhu. V případě neúplně podaných projektů je 
koordinátor PPR odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti 
konzultovat návrh s odbornými pracovníky úřadu a upravit daný návrh tak, aby se stal 
realizovatelným. 

14. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být 
prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými 
návrhy. 
 

2. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy 
 

1. Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, 
se uskuteční formou veřejného setkání. Toto setkání bude sloužit k dialogu a diskuzi nad 
předloženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Bílina 
k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy. 

2. Veřejné setkání se bude konat v zasedací místnosti MěÚ, ve všední dny v odpoledních 
hodinách. 

3. Veřejné setkání bude svoláno min. 15 dní před jeho konáním, a to následujícím způsobem: 
a) zveřejněním na webových stránkách PPR, 
b) pozváním autorů jednotlivých návrhů prostřednictvím e-mailu, 
c) dalšími způsoby, které jsou součástí informačních prostředků, které má město Bílina 

k dispozici. 
4. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem PPR, nebo moderátorem. Průběh 

veřejného setkání nabídne účastníkům především: 
a) představení jednotlivých návrhů jejich autory, 
b) představení stanovisek pracovníků MěÚ k jednotlivým návrhům, 
c) diskuzi nad jednotlivými návrhy a projednání případných změn návrhu. 
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5. Pokud nebude stanoveno jinak, řídí se veřejné prezentace následujícími pravidly: 
a) pořadí prezentujících se stanovuje podle pořadí přijatých návrhů, 
b) každý prezentující má na představení svého projektu 5 minut,  
c) na diskuzi a dotazy ze stran veřejnosti je vyčleněno 5 minut s tím, že každý z občanů 

může vznést maximálně 3 dotazy. 
6. Povinnost prezentovat návrh na veřejném setkání se vztahuje na všechny navrhovatele. 

V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být 
zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. Neúčast na veřejné prezentaci návrhů 
může být důvodem nepřijetí návrhu do hlasování. 

7. Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích. 
8. Všechny realizovatelné návrhy zařazené do hlasování budou MěÚ prezentovány stejným 

způsobem. Minimálně budou zveřejněny na webových stránkách PPR. Prezentace 
každého návrhu bude obsahovat název, předkladatele, lokalitu, krátkou charakteristiku, 
předpokládaný rozpočet a ilustrační fotografii. 

9. Předkladatel může s využitím vlastních prostředků prezentovat svůj návrh jakýmkoli dalším 
způsobem. 
 

3. Veřejné hlasování o návrzích 
 

1. Termín hlasování o návrzích bude vyhlášen nejpozději do 30 dnů od oficiálního zveřejnění 
návrhů. 

2. Pravidla pro hlasování: 
a) hlasovat může každý občan. Cílem je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří 

v Bílině žijí, pracují, studují, nebo tráví pravidelně svůj volný čas, aby se jednalo o 
skutečnou podporu místní komunity. 

b) hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. 
c) při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných 

i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy, a to tak, že bude možno udělit dva hlasy 
kladné a jeden záporný. 

d) hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však může 
udělit maximálně jeden hlas. 

3. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem: 
a) platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito zásadami, 
b) sečtou se, příp. odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy, 
c) na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, přičemž v případě 

stejného počtu hlasů bude realizován ten návrh, který má menší počet mínusových 
hlasů, 

d) v případě záporného výsledku bude návrh vyřazen. 
4. Výstupem hlasování budou výsledky hlasování, které obsahují: 

a) počet platných hlasů, 
b) počet hlasů, které získaly jednotlivé návrhy, 
c) hlasující budou o výsledcích cíleně informováni pomocí e-mailů, pokud v Mobilním 

rozhlasu vyplní svou e-mailovou adresu. 
5. Realizován bude vždy návrh, který získal nejvyšší počet hlasů podle bodu 4 tohoto článku 

a dále v pořadí podle počtu získaných hlasů každý další návrh za podmínky, že součet 
rozpočtu vítězného návrhu a v pořadí dalších návrhů nepřekročí finanční prostředky 
vyčleněné v rámci PPR. 

6. Rada města Bílina schválí seznam vítězných návrhů k realizaci. Proti rozhodnutí rady 
města není odvolání. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu 
nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti 
s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká 
v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu 
jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu, rovněž 
nenáleží úhrada ušlého zisku.  
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7. Seznam bude následně zveřejněn prostřednictvím jednotlivých informačních prostředků, 
které má město Bílina k dispozici. 

8. Realizaci vítězných návrhů vybraných obyvateli města Bílina v rámci PPR zajišťují 
příslušné odbory MěÚ.  
 

4. Doplňující informace 
 
1. V případě, že stanovená částka na příslušný ročník nebude vyčerpána, budou nevyužité 

finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu města. Nevyužitá částka nebude navyšovat 
finanční limit na následující ročník participativního rozpočtu. 

2. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů, budou tyto hrazeny 
z rozpočtu města a budou se řídit smluvním vztahem mezi dodavatelem a městem, 
případně dalšími relevantními směrnicemi a dokumenty města. 

 

5. Časový harmonogram 
 
Etapy PPR pro rok 2022/2023: 
Leden – duben 2022  Příjem návrhů a konzultace  
Květen – srpen 2022 Vyhodnocení návrhů převážně po stránce technické, finanční, 

majetkoprávních vztahů, udržitelnosti navrhovaných projektů. 
Úzká spolupráce s navrhovateli 

Září 2022 Příprava veřejného představení návrhů, které jsou 
po vyhodnocení zařazeny do hlasování, veřejné představení 
návrhů zařazených do hlasování 

Říjen – listopad 2022  Hlasování o návrzích, vyhodnocení návrhů a zařazení 
do rozpočtu roku 2021 

Leden – listopad 2023 Realizace vybraných návrhů 
Prosinec 2022 Úprava zásad pro další rok na základě jejich vyhodnocení 
 

6. Přílohy 
 
 
Příloha č. 1 – formulář pro podávání návrhů 
Příloha č. 2 – předpokládané náklady 
Příloha č. 3 – podpisový arch 
 

7. Závěrečná část 
 
Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Bíliny č. 1333 z 01.12.2020 a nabývají 
účinnosti dnem 01.01.2022. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková 
místostarostka města 
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Příloha č. 1 - formulář 

FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ  

Základní údaje 

Jméno a příjmení navrhovatele 

Adresa (název ulice, číslo popisné, město) 

Telefonický 

kontakt 

 

 

E-mail  

Prohlašuji, že jsem starší 15 let (příslušné zakroužkujte) 

                       ANO                                                            NE 

 

Název návrhu 

Uveďte jednoduchý, srozumitelný název vašeho návrhu 
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Popis návrhu 

Proč 

Proč je projekt 

důležitý, co je jeho 

cílem 

 

Co 

Co by se mělo 

udělat 

 

Kde 

Popis lokality 

 

Pro koho 

Kdo bude mít z 

projektu prospěch 

 

Dopad 

Jaký užitek z 

projektu bude, 

kolika občanů se 

projekt dotkne 

 

□ Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé 

 

K formuláři je třeba dále přiložit: 

1. Předpokládané náklady související s realizací návrhu (předpokládané náklady vč. DPH) 
(příloha č. 2)  
 

2. Podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 5 dalších, obyvatel 
ve věku starších 15 let (příloha č. 3) 

 
3. Ilustrační fotografie/obrázek určený k prezentaci návrhu 
 
4. Mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat 
 
5. Fotodokumentaci současného stavu
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAVRHOVATELE 

Informace podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro navrhovatele projektů do participativního rozpočtu města Bílina. 

• Správce: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

                 Telefon: 417 810 811, elektronická adresa podatelny: ePodatelna@bilina.cz 

            ID datové schránky: qdtb7vx 

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Petr Štětka 

Telefon: 227 031 495, Mobil: 734 647 701 

Elektronická adresa: petr.stetka@moore-czech.cz 

• Subjekty údajů: Navrhovatelé projektu do participativního rozpočtu města Bílina 2021/2022 a jejich zástupci 

• Město Bílina zpracovává následující osobní údaje výše uvedených subjektů údajů: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail 

• Město Bílina zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele a komunikace s ním, na základě nezbytnosti zpracování 

osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením 

smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných 

zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše 

osobní údaje nebudou nikde zveřejněny. 

• Doba uložení: osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 6 měsíců od ukončení hlasování o realizaci projektu 

u navrhovatelů, jejichž projekt v hlasování nezvítězil a nejdéle do 1 roka od realizace projektu u navrhovatelů, jejich projekt v hlasování zvítězil. 

• Informace o právech subjektů údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo 

na omezení zpracování, právo na námitku vůči zpracování, právo na přenositelnost a právo na podat stížnost u dozorového úřadu. 

• Příjemce osobních údajů: správce osobní údaje nikam dále nepředává. 

• Při zpracování výše uvedených osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. 

 

Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro výše uvedený účel a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění správci udělit, jeho obsahu jsem plně porozuměl a nemám 

k němu žádné výhrady. 

PODPIS NAVRHOVATELE                                                                                 DATUM 

mailto:ePodatelna@bilina.cz
mailto:petr.stetka@moore-czech.cz
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Příloha č. 2 

Předpokládané náklady související s realizací návrhu (předpokládané náklady vč. DPH) 

Položka Popis Počet 

kusů 

Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

Příklad 

Lavička Parková lavička bez opěradla, 1,5 m, pozinkovaná a dřevo 5 2980 14 900 

     

     

     

     

     

     

     

     

Celkové náklady související s realizací návrhu:  

 

 



 

10 
 

Příloha č. 3 

PODPISOVÝ ARCH 

Jméno a příjmení navrhovatele  

Název návrhu  

 

Svým podpisem podporuji podání výše uvedeného návrhu v rámci projektu 

*Návrhy mohou svým podpisem podpořit pouze osoby starší 15 let 

 Jméno a příjmení podporovatele 
Adresa bydliště v městě 

Bílina 

Seznámil jsem se 

s informací o zpracování 

osobních údajů a uděluji 

souhlas se zpracováním 

** ANO/NE 

podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAVRHOVATELE 

Informace podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro navrhovatele projektů do participativního rozpočtu města Bílina. 

• Správce: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

                 Telefon: 417 810 811, elektronická adresa podatelny: ePodatelna@bilina.cz 

            ID datové schránky: qdtb7vx 

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Petr Štětka 

Telefon: 227 031 495, Mobil: 734 647 701 

Elektronická adresa: petr.stetka@moore-czech.cz 

• Subjekty údajů: Navrhovatelé projektu do participativního rozpočtu města Bílina 2021/2022 a jejich zástupci 

• Město Bílina zpracovává následující osobní údaje výše uvedených subjektů údajů: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail 

• Město Bílina zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele a komunikace s ním, na základě nezbytnosti zpracování 

osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením 

smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných 

zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše 

osobní údaje nebudou nikde zveřejněny. 

• Doba uložení: osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 6 měsíců od ukončení hlasování o realizaci projektu 

u navrhovatelů, jejichž projekt v hlasování nezvítězil a nejdéle do 1 roka od realizace projektu u navrhovatelů, jejich projekt v hlasování zvítězil. 

• Informace o právech subjektů údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo 

na omezení zpracování, právo na námitku vůči zpracování, právo na přenositelnost a právo na podat stížnost u dozorového úřadu. 

• Příjemce osobních údajů: správce osobní údaje nikam dále nepředává. 

• Při zpracování výše uvedených osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. 

Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro výše uvedený účel a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění správci udělit, jeho obsahu jsem plně porozuměl a nemám 

k němu žádné výhrady. 

PODPIS NAVRHOVATELE                                                                                 DATUM 

mailto:ePodatelna@bilina.cz
mailto:petr.stetka@moore-czech.cz

