Do projektů občanů město vloží půl milionu
Inovativní způsobem
se v loni na podzim
„narodil“ v Č. Krumlově strategický plán
rozvoje města. Navrhli
jej sami občané.
PETRA NESTÁVALOVÁ

Český Krumlov – Dokument vznikl v rámci projektu Krumlov sobě – Tvořme Krumlov spolu, na kterém se spolu s občany podíleli podnikatelé, odborníci,
úředníci a politici.
Dokument formuluje cíle
ve třech klíčových oblastech. První oblast se věnuje
obrazu města a cestovnímu
ruchu, centru a soužití obyvatel s turisty. Druhým tématem, které si Krumlováci
vybrali jako stěžejní, je komunikace s městem, spolupráce a podpora okrajových
čtvrtí i žánrů. Třetí téma se
týká dopravy po městě,
propojení centra a okolí.
Součástí zpracování výstupů
bylo i zformulování vize,
v jakém městě chtějí obyvatelé žít, jak má město vypadat v roce 2030 a jakými
prostředky toho lze dosáhnout. Na strategický plán
navazuje příprava akčního
plánu, jež zahrnuje konkrétní projekty města v horizontu dvou až tří let.
Nyní strategický plán přichází s první vlaštovkou, tou
je projekt participativního
rozpočtu. Tímto projektem
udělal Český Krumlov další
krok směrem k většímu zapojení veřejnosti do rozho-

dování o životě ve městě.
Znamená to, že malá část
rozpočtu se použije na projekty, se kterými přichází
sami občané v jednotlivých
částech města. „Přidáváme
se tak k dalším městům,
která dávají lidem možnost
sáhnout si do plánování
v místě, kde žijí. Pro letošní
rok je z rozpočtu vyčleněno
550 000 korun, což je malá
částka, jedná se ale o pilotní
projekt a testovací provoz,“
vysvětluje starosta Dalibor
Carda.
Město osloví občany jednotlivých částí města, aby si
navrhli, co by chtěli udělat
za peníze, které dostanou
k dispozici. Následně hlasováním bude vybrán jeden
projekt. „V případě, že se
tento nový způsob přidělení
financí osvědčí, budeme
alokaci peněz pro tuto část
rozpočtu postupně zvyšovat
tak, aby obyvatelé mohli
více zasahovat do území,
kde bydlí,“ uvádí starosta.
CO JE PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
Je to jeden ze způsobů, jak
zapojit a vtáhnout větší počet občanů města, organizací působících ve městě a
podnikatelů do dění, zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem i
mezi sebou.
Město ve svém rozpočtu
vyčlení určitou finanční
částku, občané pak podávají
své návrhy, co by se za tyto
peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. O
realizaci konkrétních projektů pak rovněž rozhodnou
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samotní občané hlasováním.
Smyslem participativního
rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření
místa, kde žijí, ukázat lidem,
jaké jsou možnosti města i
jak se mohou na tvoření
města podílet. Důležitou
součástí participativního
rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích,
na nichž mohou vzniknout
nové sousedské vztahy i
příjemná atmosféra ve
městě.
V letošním roce Český
Krumlov čeká sběr projektových námětů, jejich posouzení z hlediska realizovatelnosti a nakonec hlasování, ze kterého vzejdou
projekty k uskutečnění.
Město Český Krumlov
s realizací participativního

rozpočtu začíná a pro první
pilotní rok 2018 přislíbilo
zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 Kč na
projekty. Bonusem pak je
dalších 50 000 Kč.
Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro
které pak byla z onoho půl
milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává
z pevné částky 20 000 Kč,
k níž je připočtena proměnná částka podle počtu
obyvatel.
V pilotním roce bylo
z participativního rozpočtu
vyčleněno centrum města,
území městské památkové
rezervace. Jeho rozvoj je
dlouhodobě podporován
prostřednictvím jiných
zdrojů, např. programu regenerace městských památ-

kových zón a rezervací.
JAK TO CELÉ FUNGUJE
Po kampani, ve které bude
veřejnost seznámena s participativním rozpočtem,
bude zahájen sběr projektových námětů. Tedy toho,
co chtějí obyvatelé ve své
části města udělat. Např.
upravit posezení mezi domy,
doplnit dětské hřiště o seniorské fit prvky, aby si při
hlídání vnoučat mohli zacvičit, zřídit komunitní zahrádku nebo také uspořádat
letní posezení se sousedy.
Přípustné jsou tedy projekty
investičního charakteru, ale
i komunitní aktivity, které
pomohou se více seznámit
s lidmi v okolí.
Po ukončení sběru projektových námětů se usku-

teční veřejné setkání
zejména s předkladateli námětů, kteří je zde představí,
objasní, příp. se mohou
spojit při obdobných záměrech s dalšími předkladateli
tak, aby si nevytvářeli zbytečnou konkurenci.
Letní měsíce má městský
úřad na posouzení námětů
z hlediska jejich realizovatelnosti, tj. soulad s uzemním plánem, posouzení
majetkových vztahů, finanční náročnost atd., v září
se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou
představeny projektové náměty, které prošly touto
kontrolou realizovatelnosti.
Říjen mají předkladatelé
svých projektových námětů
na propagaci, získání spoluobčanů k podpoře svých
projektů. Samotné hlasování
bude v první polovině listopadu. Poté, co budou hlasováním vybrány „vítězné“
projekty, budou předloženy
zastupitelstvu a zapracovány do návrhů rozpočtu.
Provedení investičních
akcí zajistí příslušný odbor
městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty
apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor
městského úřadu zajišťuje
financování akce.
A odměna?
Kromě toho, že se v dané
části města uskuteční projekt dle přání obyvatel, tak
ta část města, kde se do
hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel, získá
ještě navíc 50 000 Kč na
další projekty. Více informací najdete na
www.KrumlovSobe.cz

