BÝČKOVICKÁ STOPA 2020 – malý průvodce
participativním rozpočtem

ZANECHEJTE V BÝČKOVICÍCH SVOU STOPU.

JAK? JE TO JEDNODUCHÉ…
NAVRHNĚTE, CO BYCHOM MOHLI V NAŠÍ OBCI VYBUDOVAT, USPOŘÁDAT,
POSTAVIT NEBO ZLEPŠIT. MY VÁM SE VŠÍM POMŮŽEME.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET ZNAMENÁ ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ŽIVOTA
V NAŠÍ OBCI!
Jak to funguje?

OBECNÍ ÚŘAD UVOLNÍ ČÁST
ROZPOČTU (V NAŠEM PŘÍPADĚ
CELKEM 100.000,- KČ)

PRODEBATUJÍ JE SE
SOUSEDY

LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY,
CO VYLEPŠIT (občané již od
15ti let)

A BUDOU O NICH HLASOVAT

NÁRHY ODEVZDAJÍ
PÍSEMNĚ

VÝSLEDEK BUDE SLOUŽIT
VŠEM

V ČR zatím vyzkoušelo participativní rozpočet 56 obcí. Pojďme být jednou z nich.
Život v každé obci je specifický a přináší své radosti i starosti. Podívali jsme se do ostatních
obcí, jaké projekty byly vybrány u nich a tady jich pár předkládáme jen pro inspiraci, abyste
věděli, s jakými nápady chodí lidé jinde.
Naučná stezka na Mostné hoře (Litoměřice)
Lelkování v Litoměřicích – vytvoření odpočinkové zóny umístění houpací sítě např. v parku
(Litoměřice)
Discgolfové hřiště (Litoměřice)
Rozmístění 10 kusů zásobníků se sáčky na psí exkrementy (Semily)
Obnova hřiště pro míčové sporty (Semily)
Napij se – pítka v Brně (Brno)
Psí hřiště u Kláštereckého potoka (Klášterec nad Ohří)
Hřiště pro pétanque (Klášterec nad Ohří)
Město her – dřevěné herní stojany s motivy klasických her (Praha 5)
Komunitní kompostér (Zbraslav)
Ovocný sad (Zbraslav)
Vidíte, že škála projektů je opravdu pestrá, může jít o opravu něčeho, co už v obci máme,
vybudování něčeho nového, může jít třeba jen o jednorázovou akci nebo úpravu zeleně. Je to
jen na vás…
Více o participativním rozpočtu naleznete např. na webových stránkách:
www.participativni-rozpocet.cz/participativni-rozpocet/
A jak to bude u nás?
Přesná pravidla najdete na webových stránkách obce, na úřední desce nebo jsou k nahlédnutí
v úředních hodinách na OÚ v Býčkovicích. Obec Býčkovice v tomto roce uvolnila částku
100.000,- Kč a podpořeny budou dva projekty, jeden v hodnotě až 80.000,- Kč (větší projekt)
a druhý v hodnotě až 20.000,- Kč (menší projekt). Předkládat návrhy mohou všichni občané
Býčkovic, kteří v době předložení návrhu dovršili 15 let věku. Návrh musí podpořit dalších 5
občanů Býčkovic. Můžete podpořit i více projektů od různých navrhovatelů.
Do 15.1.2020 přinesete/pošlete vyplněný formulář s návrhem projektu (formulář je součástí
tohoto informačního listu. Návrhy můžete odevzdat mailem, poštou nebo osobně na OÚ
v Býčkovicích.
Do 31.1.2020 posoudí Zastupitelstvo obce realizovatelnost projektu a rozhodne o
zařazení/nezařazení projektů do ankety
V termínu od 17.-26.2. 2020 budete hlasovat pro vítězný projekt.
Následně bude projekt realizován.
Koordinátorem celé akce je starosta obce, Mgr. David Matuška, na kterého se můžete obrátit
s žádostí o pomoc či radu.
Těšíme se na vaše nápady a věříme, že se vám/nám povede zanechat v Býčkovicích stopu pro
další generace.
Mgr. David Matuška, starosta obce

BÝČKOVICKÁ STOPA 2020
Jméno navrhovatele:_________________________________
Bydliště navrhovatele:________________________________
Telefon:_____________________________ Email:__________________________
Název projektu:______________________________________________________
Velikost projektu (zakřížkujte, prosím):  Větší projekt (až 80.000,- Kč)
 Menší projekt (až 20.000,- Kč)
Stručný popis projektu:________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Předběžný rozpočet projektu (odhad):____________________________________
Seznam podporovatelů (min. 5 obyvatel Býčkovic starších 15ti let)
Jméno

Věk

Adresa

Email nebo telefon

Datum:_________________ Podpis navrhovatele:__________________________

