
Město Český Brod 

TISK  č.  16 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 

Postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 2020 - 2021 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Petra Ištvániková,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Hana Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - Postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 2020 - 2021, která jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
Důvodová zpráva: 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na svém 25. řádné jednání 21. 10. 2020 vzala na vědomí návrh postupu 
a tvorby pravidel participativního rozpočtu v období 2020 - 2021 a pověřila vedoucí 
finančního odboru Ing. Šárku Jedličkovou začleněním nové položky Participativní 
rozpočet s částkou 300.000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2021. Dále doporučila 
zastupitelstvu města schválit postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 
2020 - 2021, která jsou přílohou č. 1. 
Odborným garantem procesu, dodavatelem webu na 1 rok v rámci celého cyklu 
participativního rozpočtování = využití šablony včetně nabízených textů a funkcionalit 
(šablona https://www.participativni-rozpocet.cz/mesto3/) bude Agora CE, o.p.s. Ta 
také zajistí závěrečný výběr priorit pro participativní rozpočet (on-line hlasování na 
webu https://www.participativni-rozpocet.cz/, zajištění zpracování výsledků). 

Příloha č. 2: Představení pojmu participativní rozpočet a Agora CE, o.p.s. 

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučujeme zastupitelstvu města schválit postup a pravidla participativního 
rozpočtu pro období 2020 - 2021, která jsou přílohou. 

 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Pro realizaci PaR je předpokládáno, že v roce 2021 nepřesáhne částku 300.000 Kč 
včetně DPH. Tato částka bude zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2021. 

https://www.participativni-rozpocet.cz/mesto3/
https://www.participativni-rozpocet.cz/
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast rozvoje města: KO9: Řízení rozvoje, správa města a spolupráce. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem. 

 

 
 


