Pravidla “Nápad pro Šestku III.”
Kancelář městské části Praha 6, únor 2019

Úvod:
Projekt Nápad pro Šestku je projektem participativního rozpočtování v Praze 6. Participativní
rozpočtování je odlišný způsob hospodaření s veřejnými výdaji, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat
použití těchto zdrojů a stanovovat priority rozpočtové politiky. Participativní rozpočtování
představuje aktivní začleňování občanů do politického rozhodování na lokální úrovni a tím se do
plánů rozvoje města včlení aktuální potřeby obyvatel. V neposlední řadě dává obyvatelům možnost
nahlédnout do fungování radnic a do správy města.
Nápad pro Šestku III. je již třetím ročníkem projektu participativního rozpočtu MČ Praha 6. V roce
2017 proběhl pilotní ročník Mám nápad pro Šestku, v roce 2018 na něj navázal projekt Nápad pro
Šestku II. Další ročník přirozeně navazuje na zavedený model.
V roce 2017 se do projektu přihlásilo 67 nápadů, z toho bylo 38 vybráno jako realizovatelných.
Hlasování, které proběhlo v červnu 2017, se účastnilo téměř 3000 hlasujících a v jeho rámci bylo
vybráno 12 projektů k realizaci.
V roce 2018 se do projektu přihlásilo 57 nápadů, z toho bylo 24 vybráno jako realizovatelných.
Hlasování, které proběhlo v listopadu 2018, se zúčastnilo 3250 hlasujících a v jeho rámci bylo vybráno
10 projektů k realizaci.

Obecné:








Výběr nápadů probíhá v roce 2019 a realizace projektů je plánována na rok 2020.
Pro projekt Nápad pro Šestku III. bude z rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2020 vyčleněna částka
5 000 000 Kč vč. DPH.
Částka bude využita na realizaci projektů směřujících na zlepšení podoby veřejných prostor
Městské části navržených a vybraných přímo obyvateli a uživateli veřejných prostranství MČ
Praha 6.
Celková částka 5 000 000 Kč bude rozdělena do dvou kategorií/fondů. Částka 3 000 000 Kč
bude určena na realizaci tzv. velkých nápadů, částka 2 000 000 Kč bude určena pro realizaci
tzv. malých nápadů (podrobněji viz Finanční podmínky).
Finanční prostředky bude vynakládat MČ Praha 6.

Role v projektu:
Městská část:


Rolí městské části bude asistence občanům při navrhování projektů, organizace hlasování
určeného k výběru těchto nápadů k realizaci a následná realizace nápadů.

Navrhovatel:






Role navrhovatele spočívá v navrhování nápadů, jejich konzultaci s ÚMČ Praha 6 a během
veřejných setkání, v prezentaci a propagaci nápadů před veřejným hlasováním (nepovinné).
Ve fázi realizace nápadů/projektů je s navrhovateli konzultován proces přípravy.
Navrhovatel velkých nápadů po vyhodnocení realizovatelnosti umisťuje do území informaci o
plánovaném záměru (cedulka). MČ s instalací pomáhá.
Pokud navrhovatel není starší 15 let, musí ho zastupovat jeden z garantů, který je starší 15 let.
Navrhovatel může být současně navrhovatelem či garantem pouze u jednoho velkého a jednoho
malého projektu.

Garant:


Role garanta spočívá v zaštítění projektu navrhovatele, v konzultaci návrhu před odevzdáním a
poskytnutí svých kontaktních údajů a součinnosti ÚMČ Praha 6 pro případ nepřítomnosti
navrhovatele.

Hlasující:


Hlasující rozhoduje svým hlasem o výběru projektů určených k realizaci.

Finanční podmínky:
Na projekt Nápad pro Šestku III. bude z rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2020 vyčleněna částka
5 000 000 Kč vč. DPH. Výběr projektů bude probíhat v roce 2019, realizace projektů je plánována na
rok 2020.
Celková částka bude dále rozdělena do těchto kategorií/fondů:



2 000 000 Kč budou převedeny do fondu na tzv. malé nápady, jejichž realizační náklady se budou
pohybovat od 50 tis. Kč do 400 tis. Kč.
3 000 000 Kč budou přiděleny na tzv. velké nápady, jejichž realizační náklady se pohybují od 400
tis. Kč do 1 000 000 Kč.

O tom, které nápady mají být realizovány, rozhodují účastníci ve veřejném hlasování. Pro každou
kategorii (velké a malé nápady) se hlasuje zvlášť. K realizaci budou v obou kategoriích vybrány ty
návrhy, jež získají nejvyšší počet hlasů a jejichž celkové náklady nepřesáhnou maximální částku
určenou pro daný fond (tj. 2 mil. Kč pro malé a 3 mil. Kč pro velké nápady).

Prostředky ve fondu malých i velkých nápadů nemusí být vyčerpány celé. Nevyčerpané prostředky
z obou fondů se budou evidovat jako rezerva, ze které se mohou pokrýt případné neočekávané
náklady v realizační fázi projektů.
Pokud nedojde k vyčerpání všech prostředků určených pro rok 2020 z důvodů delších časových
nároků realizační fáze, budou náklady na realizaci zbývajících návrhů zařazeny do návrhu rozpočtu
pro rok 2021.

Obecná pravidla návrhu:
Aby byly návrhy zařazeny do hlasování, musí splňovat tato kritéria:











Všechny návrhy se mohou týkat výhradně pozemků a majetku, který je v kompetenci MČ Praha 6.
Pozemek či majetek, který není ve správě MČ Praha 6, se může stát předmětem přijatého návrhu
pouze v případě, že navrhovatel nebo MČ Praha 6 obdrží souhlasné stanovisko majitele
dotčeného pozemku či majetku.
Jedná se o návrhy se zaměřením na úpravy a oživení veřejných prostranství.
Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu, ne
pouze opravě současného.
Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou být ale jeho
jedinou položkou.
Předmětem návrhu je obecně formulovaný princip či forma řešení, nikoli konkrétně
specifikované provedení (např. značka zařízení, konkrétní dodavatel, autorský copyright aj.)
Náklady nepřesáhnou limit 400 000 Kč vč. DPH u malého nápadu a 1 000 000 Kč vč. DPH u
velkého nápadu.
Nápad/projekt nemůže generovat provozní náklady a náklady spojené s údržbou, které vybočují
ze standardní činnosti ÚMČ Praha 6.
Nápad musí být realizovatelný v horizontu jednoho roku včetně přípravných prací.
Do projektu nebudou přijaty nápady, jejichž realizace by vyžadovala např. změnu územního plánu
apod.

Formální pravidla návrhu:
Projekt Nápad pro Šestku III. je určen všem fyzickým osobám trvale se zdržujícím na území MČ Praha
6, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí návrhu je podpora alespoň 3 garantů,
kteří svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením na seznam.
Povinné položky návrhu:



název návrhu
ilustrační obrázek









identifikace navrhovatele a 3 garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého
bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, kontaktní email a telefon)
uvedení lokality, které se návrh týká – návrh může být umístěn maximálně na 5 lokalitách
zároveň
popis návrhu: popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného
návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká) a blíže specifikuje
předkládaný návrh.
krátká anotace (maximálně 500 znaků) sloužící především k propagaci na webu a v médiích,
tj. k získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu.
fotodokumentace současného stavu
očekávanou finanční náročnost (předběžný rozpočet)

Nepovinné položky návrhu:




grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
položkový rozpočet
referenční projekty

Elektronické podání návrhu bude možné prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce
www.napadprosestku.cz
Návrh bude možné odevzdat i v papírové podobě pro navrhovatele bez přístupu k internetu či
počítači. V tom případě bude návrh doručen poštou nebo osobně na adresu KMČ Praha 6, Čs. armády
23, Praha 6, 160 00 v uzavřené obálce s označením „Návrh: Nápad pro Šestku III. – NEOTVÍRAT“.

Lhůty a termíny projektu Nápad pro Šestku III.:
Podání návrhu




Začátek přijímání nápadů je stanoven na 15. 4. 2019 a termín pro odevzdání nápadů je stanoven
na 2. 6. 2019 do 22:00.
Do 10 pracovních dnů od obdržení nápadu odpoví pracovník úřadu ohledně splnění formálních
požadavků návrhu. Případně zažádá o doplnění chybějících údajů.
Všechny nápady budou vyvěšeny do 10 pracovních dní po termínu pro odevzdání nápadů (2. 6.
2019) na webových stránkách projektu na adrese www.napadprosestku.cz

Vyhodnocení návrhu Úřadem městské části Praha 6



Pro posuzování realizovatelnosti nápadů je v harmonogramu vyčleněno období od 3. 6. 2019 do
15. 10. 2019.
Posuzování je rozděleno na dvě etapy. První končí stanovením podmínek ÚMČ a nutných úprav v
nápadech pro zařazení do užšího výběru (září 2019), druhá pak konečným výběrem nápadů
k hlasování.






Ostatní klíčové termíny (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou
vyhlašovány na základě jednání RMČ Praha 6, nebo o nich budou členové rady informování
prostřednictvím grémia starosty.
V případě nutnosti je možné termíny operativně měnit. RMČ o tom bude včas informována.
Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno.
Nedodržení součinnosti navrhovatele nebo garanta s ÚMČ může vést k vyřazení návrhu z
projektu Nápad pro Šestku III.

Hlasování:













Hlasování slouží k výběru nápadů určených k realizaci.
Hlasovat mohou obyvatelé Prahy 6, lidé, kteří pracují na území Prahy 6, a ti, kteří pravidelně
využívají veřejná prostranství Prahy 6. V hlasovací aplikaci však bude povinná otázka na trvalé
bydliště v Praze 6.
Hlasující se může účastnit hlasování pouze jednou.
Hlasování bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace, která umožní rozdělit finanční
prostředky z daného fondu mezi jednotlivé nápady/projekty v dané kategorii. Za určitých
podmínek může hlasující udělit i negativní hlas projektu, se kterým vysloveně nesouhlasí.
Hlasování bude rozděleno na dvě kategorie (Velké a Malé nápady). Hlasující se může účastnit
hlasování v rámci jedné kategorie anebo obou kategorií.
Pro jedno hlasování bude vyžadována registrace prostřednictvím emailu a autorizace pomocí
SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat emailovým účtem a mobilním telefonem. Pro hlasující
bez přístupu k internetu, bude možnost hlasovat s asistencí pracovníků informačních kanceláří
Prahy 6.
Online hlasování bylo zvoleno z důvodů technické a finanční nenáročnosti a snazšího zpracování
výsledků.
Hlasování je pro hlasující zdarma.
Přesný termín a formát hlasování bude odsouhlasen RMČ spolu se schválením nápadů, které
půjdou do hlasování (cca 10/2019).

Autorské nápady:
Jako vedlejší produkt participativního rozpočtu popsaného výše, vzniká tzv. “zásobník autorských
nápadů”. Jeho hlavní rozdílnost tkví v tom, že nápady v něm podané mají řádově nižší realizační
náklady (do 50 tis.) a jejich navrhovatelé budou rovněž vykonávat jejich realizaci. Stejně jako u
velkých a malých nápadů se jedná o nápady a projekty na úpravy veřejného prostoru Prahy 6 a platí
pro ně stejné podmínky kromě podpory 3 garantů.


Autorské nápady je možné podávat od 15. 4. 2019. do 15. 10. 2019.





O těchto autorských nápadech se nerozhoduje v hlasování, ale v rámci činnosti speciální pracovní
skupiny složené ze zástupců RMČ a ÚMČ Praha 6, která z nápadů bude vybírat zajímavé nápady k
realizaci. Realizaci vybraných souborů bude schvalovat RMČ.
Prostředky pro realizaci autorských nápadů vznikají jako přebytek z fondu na velké a malé
nápady. MČ Praha 6 se nezavazuje k jejich realizaci.

Kontakt:
Mgr. Tereza Vlasáková, referentka participace, Kancelář MČ Praha 6
Email: tvlasakova@praha6.cz
Telefon: 220 189 165

