
PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET - PaRo
aneb jak společně rozhodovat o investičních akcích města

host:

Tomáš Koláčný
zastupitel města Brna

ZAPOJ SE !

piratiboskovice.cz
PIRÁTSKÁ STRANA
BOSKOVICE
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RADEK 
ŠAMŠULA

KRISTÝNA
ZNAMENÁČKOVÁ

JAN
NÁDVORNÍK

KDO JSME ?

www.piratiboskovice.cz

http://www.piratiboskovice.cz/
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TOMÁŠ
KOLÁČNÝ

zastupitel města Brna

HOST



- Říct si, co je Participativní rozpočet (PaRo)

- Ukázat si, jak funguje PaRo v Brně

- Diskuze

5

CÍL SETKÁNÍ
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Co je

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET 

Radnice vymezí peníze a občané mohou 

navrhnout projekty, o kterých později sami 

občané hlasují
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Nápady cílené na širší komunitu

A) Projekty vedoucí k úpravám veřejných 

prostor a zeleně.

B) „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností 

či sousedských setkávání.

JAKÉ PROJEKTY
MOHU NAVRHOVAT ?
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JAK TO FUNGUJE V PRAXI ?
1

Přihlásím svůj nápad na investiční akci ve městě 
cílenou na širší komunitu (elektronicky na webu města / písemně).

Získám dostatečný počet podporovatelů (elektronicky či písemně).3

2

Úřad prověří realizovatelnost mého projektu.4

Realizace vítězných návrhů

5

Radnice uvolní část z rozpočtu

6

Občané města hlasují ve veřejné soutěži.
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Nezahltíme úřad zbytečně nereálnými projekty?

NE - Aby se úřad začal projektem zabývat, musí zadavatel projektu sehnat nejprve

minimální počet podporovatelů. Projekt navíc musí splňovat všechny podmínky

realizovatelnosti.

Neexistuje zde již něco takového (grantový systém, kulaté stoly) ?

NE - V obou případech rozhoduje o přidělení peněz město. Grantový systém je navíc

určen primárně pro kulturní a sportovní spolky. Slabá transparentnost a propagace.

FAQ
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- Kdokoliv může zaregistrovat svůj nápad

- Využití kreativního potenciálu obyvatel

- Veřejné hlasování

VÝHODY
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PŘÍKLADY

obcí již vyzkoušelo 

v ČR participativní 

rozpočet

54
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PŘÍKLADY

Děčín
(49 521 obyvatel)

Workoutové hřiště
náklady: 500 000 Kč

www.tvorimedecin.cz
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PŘÍKLADY

Říčany
(15 236 obyvatel)

Parkoviště pro kola u nádraží
www.prekvaptericany.cz
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PŘÍKLADY

Žďár nad Sázavou
(21 160 obyvatel)

Obnova dětského hřiště
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Boskovice
(11 639 obyvatel)

?
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NÁŠ PLÁN

Prosadit Participativní rozpočet 

a realizovat ho v Boskovicích 

v roce 2020
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PARAMETRY
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

www.participativni-rozpocet.cz

www.ih21.org/reseni-pro-mesta

www.damenavas.brno.cz

https://www.participativni-rozpocet.cz/
https://www.ih21.org/reseni-pro-mesta
https://damenavas.brno.cz/
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TOMÁŠ
KOLÁČNÝ

zastupitel města Brna

HOST


