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Úvod – vysvětlení k dodatku č. 1 

Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní 

karanténní a další opatření, která byla zavedena, znemožnila dodržet harmonogram 

participativního rozpočtu pro rok 2020, a to ve fázi veřejného představení jednotlivých projektů, 

které bylo řádné oznámeno na 23.03.2020. Nouzový stav v ČR byl vyhlášen od 12.03.2020. 

Dodatek č. 1 mění oddíl č. 3 Návrh pravidel, bod č. 4 Etapy PPR pro rok 2020 a to následovně: 

 

 

1. Etapy PPR pro rok 2020: 

Září až říjen 2019  Projednání pravidel PPR v radě města a jejich schválení. 

Říjen 2019  Vytvoření webu PPR, příprava k podávání návrhů, příprava 

hlasování. 

Listopad 2019  Veřejné projednání pravidel PPR a podmínek pro podávání 

návrhů.          

Prosinec 2019 až leden 2020  Příjem námětů a konzultace návrhů. 

Únor 2020 Vyhodnocení návrhů převážně po stránce technické, finanční, 

majetkoprávních vztahů, udržitelnosti navrhovaných projektů. 

Úzká spolupráce s navrhovateli. 

Březen 2020 Zásah pandemie – veřejné představení návrhů odloženo 

z 23.03.2020 na neurčito. 

Druhá polovina září 2020 Veřejné představení návrhů, kterou jsou po vyhodnocení 

zařazeny do hlasování, veřejné představení návrhů zařazených 

do hlasování. 

Říjen až listopad 2020 Hlasování o návrzích, vyhodnocení návrhů a zařazení do 

rozpočtu roku 2021. 

Prosinec 2020 Úprava zásad pro další rok z důvodu posunu harmonogramu na 

rok 2020 (pandemie COVID-19) 

Leden 2021 až listopad 2021 Realizace vybraných návrhů 

Prosinec 2021 Úprava zásad pro další rok na základě jejich vyhodnocení. 

 

2. Závěr 

Tento dodatek byl schválen na zasedání Rady města Bíliny 12.05.2020, usnesení č. 451. 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová     Ing. Marcela Dvořáková 

         starostka města        místostarostka města 


