
Participativní rozpočet 2022 v Proseči 
2. výzva 

O participativním rozpočtu: 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o penězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji své 

obce. Základním principem je, že město vymezí každý rok část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají 

návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. 

Participativní rozpočet v Proseči: 

• Rada města Proseč usnesením č. 8/2022 ze dne 5. 4. 2022 schválila nová pravidla a vyhlášení 2. výzvy 

Participativního rozpočtu města Proseč. 

• Alokace 450.000 Kč (max 3x projekt za 150.000 Kč) 

• Termín pro podání záměrů je stanoven od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022. 

• Záměry moho být doručeny elektronicky na e-mail mesto@prosec.cz nebo osobně na podatelnu Městského 

úřadu Proseč 

Na základě předchozích zkušeností došlo k úpravě pravidel, nově mohou být realizovány maximálně 3 vybrané záměry 

nebo projekty, každý v maximální hodnotě 150.000 Kč. Předkládat záměry mohou všichni občané s trvalým pobytem, 

nebo spolky se sídlem v našem městě. Realizace projektů již není omezena dle místních částí a projekty tak mohou být 

realizovány kdekoli, na celém území našeho města. 

Alokace participativního rozpočtu na rok 2022: 

Projekt č. 1 150.000 Kč 

Projekt č. 2 150.000 Kč 

Projekt č. 3 150.000 Kč 

Celkem 450.000 Kč 

Všechny předložené záměry budou následně zhodnoceny Radou města Proseč, a to především z hlediska finanční 

náročnosti a složitosti (např. projektová dokumentace, povolení, majetkoprávní řešení). 

Záměry, které budou splňovat pravidla 2. výzvy budou následně zveřejněny na webových stránkách města, kde budou 

občané pomocí hlasování sami vybírat nejlepší projekty, které následně město zrealizuje (podzim 2022–jaro 2023). 

Důležité by mělo být, aby vybrané projekty prospěly a přinesly užitek co největšímu počtu občanů. 

Předpokládaný harmonogram: 

1. 5. - 30. 6. 2002 příjem návrhů 

07/2022 zveřejnění vyhovujících návrhů na webových stránkách města 

07/2022-08/2022 hlasování o nejlepším návrhu na webových stránkách 

09/2022-05/2023 realizace vybraných projektů 

Kontaktní osoby pro další informace a konzultace návrhů: 

Ing. Jan Macháček    Jan Poslušný 

starosta@prosec.cz    steelmont@seznam.cz 

tel. 777 119 957     tel. 602 164 061 


