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Článek I 

Pojmy a zkratky 

 

1. ZMH je Zastupitelstvo města Havířova. 

2. RMH je Rada města Havířova. 

3. MMH je Magistrát města Havířova. 

4. PO je příspěvková organizace. 

5. SSRZ je Správa sportovních a rekreačních zařízení, příspěvková organizace. 

6. MKS je Městské kulturní středisko, příspěvková organizace. 

7. Participativní rozpočet (dále jen „PaRo“) je způsob hospodaření s veřejnými 

prostředky, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití těchto zdrojů. Představuje 

aktivní zapojení občanů a jejich přání do plánů města. 

8. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve statutárním městě Havířov. 

9. Město je statutární město Havířov. 

10. Návrh projektu je slovně vyjádřený nápad navrhovatele pro naplnění hlavní myšlenky 

PaRo.  

11. Realizovatelný návrh projektu návrh projektu, který označila pracovní skupina MMH 

jako realizovatelný. 

12. Projekt nebo také vítězný projekt je návrh projektu, který úspěšně prošel procesem 

PaRo a vyhrál při hlasování občanů. 

13. Účastník PaRo je každý občan statutárního města Havířova, který dosáhl věku 15 let. 

14. Realizátor projektu je příslušný odbor MMH nebo PO města Havířova, který byl 

pověřen realizací projektu. 

15. Navrhovatel projektu je účastník projektu, který podal návrh projektu. 

16. Koordinátor PaRo je zaměstnanec MMH, který zpracovává agendu koordinace PaRo. 

17. Informační prostor PaRo je část internetového portálu města Havířova, ve které 

koordinátor PaRo zveřejňuje informace. V informačním prostoru je možné dohledat 

také všechny podané návrhy projektů a veškeré informace k těmto návrhům. Je 

dostupný na https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-

rozpocet  

 

Článek II 

Obecná ustanovení 

 

1. Pro účely PaRo je město rozděleno na městské části, a to: 

• Město 

• Šumbark 

• Podlesí 

• Prostřední Suchá 

• Bludovice 

• Životice 

• Dolní Suchá 

• Dolní Datyně 

 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
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2. Každý jednotlivý cyklus PaRo je označován jako ročník s uvedením roku, ve kterém je 

organizováno jeho hlasování občanů. První je označen PaRo ročník 2023. 

 

 

Článek III 

Hlavní myšlenka PaRo 

 

1. Podporovat návrhy projektů, které budou sloužit občanům města, zkvalitňovat jejich 

životní prostředí, zlepšovat možnosti sportovního nebo rekreačního vyžití občanů města 

nebo zatraktivňovat město pro život. 

 

2. Podporovat návrhy projektů, které přinášejí do města něco nového, neotřelého a 

přínosného pro jeho občany. 

 

3. Podporovat návrhy projektů, které představují modernizaci, úpravy, změny nebo 

rozšíření možností využití stávajících veřejných prostor města. 

 

4. Podporovat návrhy projektů, které budou zvyšovat hrdost občanů na to, že jsou součástí 

města Havířova. 

Článek IV 

Finanční prostředky PaRo 

 

1. Celková finanční částka, která je určena na PaRo bude vyčleněna v rámci návrhu 

rozpočtu města na daný kalendářní rok a konání příslušného ročníku PaRo, Tato 

finanční částka se stanovuje včetně DPH. 

 

2. Z celkového finančního objemu dle bodu č. 1 bude primárně přiděleno 100.000 Kč 

každé městské části a zbývající finanční objem bude rozdělen na jednotlivé části města 

dle počtu obyvatel k 1. 1. předcházejícího kalendářního roku.  

 

3. Veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města nebo jeho PO. 

 

4. Finanční prostředky části města budou navýšeny o objem všech nevyčerpaných 

finančních prostředků předcházejícího ročníku PaRo. 

 

5. Finanční prostředky části města budou navýšeny o objem nevyužitých finančních 

prostředků na realizaci vítězného projektu, který se stal nerealizovatelným v průběhu 

jeho realizace. Tyto prostředky budou navráceny pouze za předpokladu, že město 

nebude realizovat adekvátní náhradu vítězného nerealizovatelného projektu. O naplnění 

podmínky v případě pochybností rozhoduje bezvýhradně koordinátor PaRo.  

 

6. Do rozpočtu části města se také vrací nevyužité finanční prostředky po dokončení 

realizace vítězného projektu dřívějších ročníků. Do rozpočtu části města se nevracejí 
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finanční prostředky, které byly dodatečně přiděleny vítěznému projektu schválením 

Zastupitelstva města Havířova. 

 

 

Článek V 

Proces PaRo 

 

1. Cyklus PaRo se opakuje a navazuje každý jeho ročník 

a. fáze první – podávání návrhů 

b. fáze druhá – posuzování pracovní skupinou MMH 

c. fáze třetí – vyjádření občanských komisí 

d. fáze čtvrtá – hlasování občanů 

e. fáze pátá – realizace vítězných projektů 

 

2. Fáze podávání návrhů je zahájena zveřejněním oznámení o možném podáváním návrhů 

a lhůta pro podávání návrhů musí být stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů. 

Termín vyhlašuje koordinátor PaRo oznámením v informačním prostoru PaRo. 

 

3. Fáze posuzování pracovní skupinou MMH bezprostředně navazuje na ukončení lhůty 

pro podávání návrhů. Lhůta na vypracování stanovisek členů pracovní skupiny MMH 

musí být minimálně 30 kalendářních dnů. Termín odevzdání stanovisek oznamuje 

koordinátor PaRo na úvodní schůzce. V případě, že některý ze členů pracovní skupiny 

MMH nepředá své stanovisko v určeném termínu, koordinátor PaRo posoudí 

realizovatelnost návrhu projektu dle svých možností a následně o vzniklé situaci 

informuje poradu vedení MMH.  

 

4. Fáze vyjádření občanských komisí je zahájena po kompletaci seznamu realizovatelných 

návrhů projektu a jejich odeslání k vyjádření občanským komisím. Lhůta pro vyjádření 

je přesně 30 kalendářních dnů. Termín pro odevzdání vyjádření oznamuje koordinátor 

PaRo v doprovodném textu odesílaném společně se seznamem realizovatelných návrhů 

projektů. V případě, že v určeném termínu občanská komise nepředá vyjádření, o 

návrzích rozhodně koordinátor PaRo dle svých možností a následně informuje o vzniklé 

situaci poradu vedení MMH.  

 

5. Fáze hlasování občanů je zahájena dle harmonogramu vyhlášeného před zahájením 

daného ročníku PaRo a její délka je stanovena od prvního do posledního dne 

kalendářního měsíce, ve kterém dle harmonogramu tato fáze probíhá.  

 

6. Fáze realizace vítězných projektů je zahájena po ukončení hlasování občanů a po 

schválení rozpočtových úprav RMH a ZMH a převedení finančních prostředků 

jednotlivým realizátorům.  
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Článek VI 

Komunikace 

 

1. Komunikace a prezentace PaRo je v kompetenci koordinátora PaRo.  

 

2. Stěžejním komunikačním prostředkem je internetový portál MMH, kde koordinátor 

PaRo průběžně zveřejňuje informace. https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-

odbor/informace/participativni-rozpocet 

 

3. V informačním prostoru PaRo koordinátor zveřejňuje výši finančních prostředků 

vyčleněných pro jednotlivé městské části, všechny podané návrhy projektů včetně 

podstatných informací a aktualizuje informace u vítězných projektů.  

 

4. Koordinátor PaRo úzce spolupracuje s tiskovou mluvčí MMH, se kterou připravuje 

články do tiskového média MMH, na sociální síť MMH a do sekce aktuality webového 

portálu MMH.  

 

5. Koordinátor PaRo průběžně aktivně analyzuje a využívá další možnosti komunikace 

s občany města.  

 

6. Kontaktním místem pro PaRo je stanovena kancelář koordinátora PaRo, kancelář B603, 

tel.: 596 803 198 

 

7. Oficiální e-mailovou adresou je PaRo@Havirov-city.cz  

 

 

Článek VII 

Vhodné návrhy projektů 

 

1. Vhodný návrh projektu nesporně naplňuje některou z hlavních myšlenek PaRo 

uvedených ve Článku III. 

 

2. Návrh projektu musí směřovat vždy do nemovitosti nebo na nemovitost města a jeho 

realizace nesmí zasahovat do vlastnických práv třetích osob. Není možné směřovat 

návrhy projektů do nemovitostí, na kterých je město v pozici nájemce.  

 

3. Projekt nesmí směřovat do bytového fondu města. 

 

4. Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska komerčního, 

náboženského a politického charakteru.  

 

5. Realizace projektu nesmí vyžadovat změnu územního plánu či změnu způsobu využití 

plochy a její vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
mailto:PaRo@Havirov-city.cz
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6. Primární směřování návrhu nesmí být do pouhého zpracování projektové dokumentace, 

oprav veřejného osvětlení a oprav veřejných komunikací a chodníků. 

 

7. V případě nejednoznačnosti, zda naplňuje či nenaplňuje návrh projektu výše uvedené 

podmínky, rozhoduje o tomto bezvýhradně koordinátor PaRo. 

 

 

Článek VIII 

Podání návrhů – první fáze cyklu PaRo 

 

1. Každý účastník PaRo může podat neomezené množství návrhů projektů. Veškeré 

přílohy jsou umístěny v informačním prostoru PaRo. https://www.havirov-

city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet   

 

2. Návrh projektu se podává na předepsaném a beze zbytku vyplněném formuláři. (příloha 

č. 1) 

 

3. Návrh projektu musí být podpořen alespoň pěti dalšími účastníky PaRo, a to písemnou 

formou s uvedením svých kontaktních údajů a vlastnoručním podpisem na určeném 

formuláři. (příloha č. 2) 

 

4. Preferované podání přihlášky návrhu je elektronickou formou do e-mailu koordinátora 

PaRo PaRo@Havirov-city.cz Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v přihlášce a 

fotografie budou zveřejněny v informačním prostoru PaRo internetového portálu města 

Havířova, je preferována možnost jejich kopírování z elektronicky podané přihlášky. Je 

preferováno zaslání přihlášky ve formátu *.doc, *.docx 

 

5. Dalšími možnostmi podání je elektronickou formou e-mailem na Posta@Havirov-

city.cz, nebo písemnou formou na adresu: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 

01 Havířov-Město (bude-li návrh doručován v obálce, viditelně ji označte textem 

„PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“, 

 

6. Do rozpočtu návrhu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní, 

bez ohledu na případné příjmy. 

 

7. V případě formálních chyb podaného návrhu projektu vyzve koordinátor PaRo 

navrhovatele k odstranění. V případě, že do 7 dnů od sdělení výzvy k odstranění chyb 

nebudou chyby navrhovatelem odstraněny, návrh projektu nebude zařazen do dalšího 

posuzování a bude vyřazen.  

 

 

 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
mailto:PaRo@Havirov-city.cz
mailto:Posta@Havirov-city.cz
mailto:Posta@Havirov-city.cz
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Článek IX 

Pracovní skupina MMH – druhá fáze cyklu PaRo 

 

1. Pracovní skupina MMH (dále jen „pracovní skupina MMH“) je sestavena z níže 

uvedených zástupců příslušných odborů MMH a příspěvkové organizace, a to:  

• odboru komunálních služeb 

• odboru životního prostředí 

• odboru územního rozvoje 

• odboru ekonomického 

• odboru školství a kultury 

• odboru stavebního řádu a památkové péče 

• Správy sportovních a rekreačních zařízení 

 

2. Koordinátor odešle žádosti výše uvedeným odborům a příspěvkovým organizacím na 

nominování člena/členů do pracovní skupiny MMH s uvedením závazného termínu pro 

odpověď. Nejpozději do konání úvodní schůzky pracovní skupiny MMH předloží 

koordinátor seznam členů pracovní skupiny MMH ke schválení Radě města Havířova.  

 

3. Pracovní skupina MMH na své úvodní schůzce rozdělí formálně bezvadné návrhy 

projektů mezi své členy. Primárně se bude posuzovat fakt, který odbor nebo příspěvková 

organizace, by byla v případě schválení návrhu projektu, realizátorem tohoto projektu. 

Výstupem této úvodní schůzky bude zápis, ve kterém bude závazný termín pro 

odevzdání stanoviska k návrhu projektu a tento zápis bude všemi účastníky schůzky 

podepsán. 

 

4. Jednotliví členové pracovní skupiny MMH dále provádí na svých přidělených návrzích 

projektů kontrolu realizovatelnosti, přičemž se zaměří na popis aktivit a jim 

odpovídajícího rozpočtu návrhu projektu. Případě, že realizovatelnost projektu závisí 

na úpravě návrhu projektu, musí člen pracovní skupiny MMH vyvolat osobní setkání 

s navrhovatelem projektu s účastí koordinátora PaRo. Změny návrhu projektu jsou 

platné pouze za předpokladu, že navrhovatel projektu písemně souhlasil s každou jeho 

požadovanou změnou.  

 

5. Po ukončení posuzování návrhů projektů každý člen pracovní skupiny MMH odešle 

koordinátorovi PaRo stanovisko, ve kterém uvede, zda se jedná o projekt realizovatelný 

či projekt nerealizovatelný, přičemž v případě nerealizovatelného projektu uvede také 

důvody nerealizovatelnosti.  

 

6. Koordinátor PaRo předloží Radě města Havířova seznam všech nerealizovatelných 

návrhů projektů, včetně odůvodnění jejich nerealizovatelnosti dle stanovisek členů 

pracovní skupiny MMH a následně oznámí důvody nerealizovatelnosti také 

navrhovatelům projektů. 

 

7. Koordinátor PaRo zašle seznam realizovatelných a nerealizovatelných návrhů projektů 

předsedům jednotlivých občanských komisí.  
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Článek X 

Zapojení občanských komisí – třetí fáze cyklu PaRo 

 

1. Koordinátor PaRo zašle všechny realizovatelné návrhy projektů dle jejich místní 

příslušnosti občanským komisím.  

 

2. Členové občanských komisí hlasují o každém z přidělených návrhů, přičemž rozhodují 

o tom, zda návrh schvalují či neschvalují pro zařazení do občanského hlasování. Počet 

schválených návrhů projektů pro zařazení do občanského hlasování nesmí být více než 

deset.   

 

3. Rozhodnutí občanské komise musí být doloženo zápisem ze schůze komise s uvedením 

poměru hlasování a důvodů pro zamítnutí návrhů. 

 

4. Předseda občanské komise zodpovídá za předání informace o zamítnutí 

realizovatelného návrhu občanskou komisí navrhovateli projektu. 

 

5. Důrazně se doporučuje vyzvat navrhovatele, aby před členy občanské komise 

prezentovali svůj návrh projektu osobně a mohli zodpovědět dotazy členů komise a 

současně byla splněna informační povinnost mezi navrhovatelem a občanskou komisí.  

 

6. Občanské komise a její členové jsou přímo odpovědni za své rozhodnutí, protože jejich 

rozhodnutí bude veřejně prezentováno.  

 

7. Komisí vybrané návrhy budou zařazeny do hlasování občanů.  

 

 

Článek XI 

Hlasování občanů – čtvrtá fáze cyklu PaRo 

 

1. Hlasování občanů bude probíhat v termínu vyhlášeném koordinátorem PaRo.  

 

2. Hlasování bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek 

organizátora veřejného hlasování.  

 

3. Hlasování je bezplatné.  

 

4. Každému občanovi bude umožněno hlasovat za asistence koordinátora PaRo 

v kanceláři koordinátora PaRo (kancelář B603, budova MMH, telefonní kontakt: 

596 803 198) 

 

5. Hlasování je anonymní.  

 

6. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas. 
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7. Vítězné návrhy projektů: 

• K určení pořadí projektů za jednotlivé městské části bude užito součtu kladných 

a záporných hlasů.  

• Vítězný návrh projektu musí obdržet v součtu minimálně 50 hlasů.  

• V případě rovnosti hlasů bude označen jako vítězný návrh projektu s vyšším 

rozpočtem.  

• V případě, že rozpočet městské části je výrazně vyšší než rozpočet vítězného 

projektu, budou realizovány také druhý a další návrhy projektů, do výše 

rozpočtu městské části. U každého vítězného projektu musí být naplněna 

podmínka 50 a více hlasů v součtu.  

 

Článek XII 

Realizace projektů – pátá fáze cyklu PaRo 

 

1. Vítězné projekty budou přiděleny určeným realizátorům. 

 

2. Vítězné projekty typu kulturních a zábavních akcí budou realizovány prostřednictvím 

ekonomického odboru MMH ve spolupráci s navrhovatelem projektu.  

 

3. Vítězné projekty budou financovány z rozpočtu města a budou realizátorům přiděleny 

na základě rozpočtových úprav schválených Zastupitelstvem města Havířova.  

 

4. Schválený projekt není možné měnit. Schválený projekt lze upravit pouze dílčími 

změnami, které nenaruší primární charakter projektu. Tyto úpravy je nutné konzultovat 

s navrhovatelem projektu a o jeho souhlasu s úpravami je nutné pořídit písemný záznam 

s podpisem navrhovatele. O každé úpravě je nutné informovat koordinátora PaRo.  

 

5. Na realizaci vítězného projektu není právní nárok.  

 

6. Pokud skutečné náklady na vítězný projekt překročí stanovený finanční objem, může 

být tento objem navýšen o 25%. O jeho dofinancování rozhodne ZMH. S ohledem na 

skokově navyšované ceny vstupů je možné o navýšení finančního objemu je možné 

požádat ZMH ihned po provedení průzkumu trhu, pro eliminaci zbytečných časových 

prodlev. V případě překročení finančního objemu o více než 25% se vítězný projekt 

stává nerealizovatelným. Realizátor tuto situaci ihned komunikuje navrhovateli projektu 

a koordinátorovi PaRo, který následně informaci předloží na schůzi Rady města 

Havířova.  

 

7. Pokud při přípravě realizace vítězného projektu dojde k vážným skutečnostem bránícím 

jeho realizaci, bude tato skutečnost oznámena neprodleně koordinátorovi PaRo. 

Koordinátor PaRo následně předloží informaci schůzi Rady města Havířova, která 

následně rozhodně o jeho nerealizovatelnosti.  
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8. Realizátor projektu informuje koordinátora PaRo o každém milníku v realizaci 

svěřeného projektu.  

 

9. Realizace projektu probíhá maximálně do konce následujícího kalendářního roku od 

jeho vítězství v občanském hlasování.  

 

10. Bezprostředně po dokončení realizace vítězného projektu realizátor předá 

koordinátorovi PaRo podrobné vyúčtování realizace a po kontrole vyúčtování bude 

požádán o navrácení nevyužitého finančního obnosu zpět do rozpočtu PaRo městské 

části.  

 

11. V případě, že to charakter projektu dovoluje a má vhodné podmínky pro umístění, 

realizátor umístí plakát o velikosti minimálně A4 s informací: „Tento projekt vybrali 

občané města hlasováním a byl financován v rámci Participativního rozpočtu města 

Havířova.“ (příloha č. 3). 

 

 

Článek XIII 

Pravomoci koordinátora PaRo 

 

1. Koordinátor PaRo zodpovídá za naplňování základní myšlenky PaRo a správného a 

spravedlivého průběhu PaRo, proto má bezvýhradnou pravomoc: 

1. v případě nejednoznačnosti výkladu těchto zásad PaRo určuje jeho správný 

výklad,  

2. určuje a vyhlašuje termíny pro všechny fáze cyklu PaRo a stanovuje 

harmonogram PaRo,  

3. v případě, že návrh projektu se neshoduje se základní myšlenkou PaRo, má 

právo veta a může označit projekt jako nerealizovatelný, přičemž o tomto sepíše 

krátký záznam, který předloží schůzi porady vedení na vědomí,  

4. v případě, že dle svých znalostí a schopností zhodnotí stanovisko člena pracovní 

skupiny MMH o realizovatelnosti nebo nerealizovatelnosti návrhu projektu jako 

mylné, má právo veta a může stanovisko změnit, přičemž o tomto sepíše krátký 

záznam, který předloží schůzi porady vedení na vědomí,  

5. v případě, že dle svých znalostí a schopností zhodnotí rozhodnutí občanské 

komise o realizovatelných návrzích jako nedůvodné, má právo veta a může 

rozhodnutí změnit, přičemž o tomto sepíše krátký záznam, který předloží schůzi 

porady vedení. 

 

2. Koordinátor PaRo může navrhnout udělení výjimky z libovolného pravidla těchto zásad 

pro návrh projektu za předpokladu, že jeho naplnění je v souladu se základní myšlenkou 

PaRo a jeho realizaci brání konkrétní pravidlo zásad neúměrně přísně, přičemž musí 

dodržet schvalovací postup: 

1. Koordinátor Paro vypracuje návrh na udělení výjimky, ve kterém uvede přesný 

popis současného stavu a důvody pro udělení výjimky ze zásad PaRo pro jeden 

konkrétní návrh projektu.  
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2. Koordinátor PaRo předloží svůj návrh na udělení výjimky ze zásad pro jeden 

konkrétní návrh projektu na schůzi porady vedení, která doporučí nebo 

nedoporučí předložení návrhu na udělení výjimky schůzi Rady města Havířova. 

3. Po kladném doporučení porady vedení následně koordinátor PaRo předloží svůj 

návrh na udělení výjimky ze zásad pro jeden konkrétní návrh projektu ke 

schválení schůzi Rady města Havířova.  

4. Po schválení výjimky Radou města Havířova koordinátor PaRo následně 

aplikuje výjimku.  

 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto Zásady PaRo ruší dosavadní Zásady participativního rozpočtu města Havířova  

 

 

 

 

V Havířově dne 

 

 

Ing. Josef Bělica, MBA  v. r.              Ing. Ondřej Baránek v. r.                                                                                    

primátor města                          náměstek primátora  

                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku 

 

 


