Nápad pro Mimoň

II.

Participativní rozpočet – celková částka
v rozpočtu r. 2019 - 200.000, - Kč
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Participativní rozpočet: (dále také „PaRo“)
proces, v rámci, kterého je občanům města
umožněno rozhodovat o části rozpočtu města
Mimoň.
Občan města: je fyzická osoba, která má trvalý
pobyt v Mimoni a dosáhla věku 18 let.
Investiční projekt: akce realizovaná na území a na
majetku města Mimoň zaměřená zejména na
pořízení hmotného i nehmotného majetku či na
zásadní modernizaci (rekonstrukci) majetku
stávajícího.
(Nejedná se o drobnou opravu
stávajícího majetku).
Minimální náklady na předkládaný projekt (včetně
tříletých provozních nákladů) jsou 50.000, - Kč,
maximální 200.000, - Kč.
Náklady projektu: všechny předpokládané
náklady na přípravu projektu, jeho realizaci a na
jeho „udržení“, to je na provozní náklady s ním
spojené po dobu tří let. Pokud předkládaný projekt
bude vyžadovat technickou dokumentaci, musí být
do jeho rozpočtu započítány i náklady na její
pořízení, a to ve výši minimálně 5 % z ceny
investice. (Pokud bude projekt generovat příjmy,
budou součástí rozpočtu města Mimoň.)
Navrhovatel projektu: občan města Mimoň
předkládající projekt prostřednictvím zveřejněného
formuláře. (Formulář bude k vyzvednutí na
podatelně MěÚ Mimoň, v Městském Muzeu,
Městské knihovně a na místech určených
k distribuci Mimoňského zpravodaje. K dispozici
bude i v elektronické podobě na webových
stránkách města Mimoň.)
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Podání návrhů
Každý občan města Mimoně může podat
nejvýše dva návrhy projektů, a to
prostřednictvím podatelny MěÚ Mimoň,
Mírová 120, Mimoň, PSČ 471 24.
Návrh musí obsahovat minimálně tyto
informace:
název projektu
popis projektu
popis veřejného přínosu projektu
místo projektu (případně informaci o jeho
nevázanosti na konkrétní místo)
předpokládanou finanční náročnost –
rozpočet projektu
předpokládaná dobu realizace, pokud lze
odhadnout
kontakt na navrhovatele projektu
doplňující situační nákres, fotodokumentaci
či ilustraci.
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Průběh (základní etapy)
participativního rozpočtu.
seznámení veřejnosti se zásadami „PaRo“ a
s podmínkami pro podání projektu
podávání návrhů – nejpozději do 30. 7. 2019
posuzování proveditelnosti projektů - zajistí
příslušné odbory MěÚ Mimoň v době od
1. 8. až 31.8. 2019
zveřejnění projektů (na webových stránkách
města Mimoň a dále při jejich veřejném
projednání) a hlasování občanů o nich: od
1.9. 2019 do 17.9.2019
zapojení jednotlivých projektů do rozpočtu
města schválením rozpočtových opatření
realizace projektu včetně jeho technické
přípravy - nepřesáhne 18 měsíců.

III.
Hlasování
1. Hlasovat může každý občan Mimoně.
2. Hlasování
proběhne
prostřednictvím
hodnotícího formuláře
3. Vyplněný hodnotící formulář v zalepené
obálce s označením Nápad pro Mimoň může
hodnotitel odevzdat na všech místech
určených k distribuci formuláře pro návrhy
projektů nebo zaslat emailem na adresu
podatelna@mestomimon.cz.
4. Podporu projektu občan vyjadřuje přidělením
dvou kladných bodů. Svůj nesouhlas
k soutěžícímu projektu může projevit
zápornými body – celkem max. dvěma.
5. Hlasování je tajné.
IV.
Výběr projektů k realizaci
Po ukončení hlasování budou sečteny všechny
platné kladné hlasy i záporné hlasy. Rozdíl
mezi kladnými a zápornými hlasy bude
výsledným hlasováním o podpoře projektu.
1. Projekty budou dle dosaženého pořadí
zařazovány do seznamu úspěšných projektů, a
to až do vyčerpání schválené finanční částky,
to je 200.000, - Kč.
2. Vítězné projekty se stanou součástí rozpočtu
roku 2019 a 2020 a budou zveřejněny.
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V.
Realizace projektů
Realizátorem projektů bude MěÚ Mimoň, případně
jiný subjekt, a to na základě rozhodnutí Rady města
Mimoň.
Pokud skutečné náklady na projekt překročí
předpokládanou částku o maximálně 20 % z
celkové ceny za daný projekt, budou městem
dofinancovány na základě rozpočtové změny.
Pokud
skutečné
náklady
nedosáhnou
předpokládané částky, zůstane úspora městu.
Pokud z objektivních důvodů dojde k prodloužení
realizace projektu nad 18 měsíců, bude projekt
dokončen.
Na realizaci projektu není právní nárok.
Petr Král, starosta města Mimoň

