
MOJE 

OSMIČKA

Setkání k zahájení projektu MOJE OSMIČKA

26. dubna 2017



Místní agenda 21 –

Cesta k udržitelnému rozvoji v MČ Praha 8

Projekt MČ Praha 8 na realizaci místní Agendy 21
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MÍSTNÍ AGENDA 21

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, 
zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit 
systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni 
(zdroj: http://www.nszm.cz)

Dělat správné 
věci

Správně je 
komunikovat

Dělat je 
správně



ZÁSADY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Rada MČ Praha 8 schválila dne 

15. března 2017 pravidla pro 
participativní rozpočet 

MOJE OSMIČKA

Na realizaci návrhů pro rok 2018 

z rozpočtu MČ částka 10 mil. Kč



Co je participativní rozpočet

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a 
rozhodování a typ participativní demokracie, ve kterém se 
jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo 
veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje 
občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů 
a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost 
rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. 



Kdo může podat návrh

• Každý občan MČ Praha 8, který dovršil 15let. 

• Navrhovatelem může být osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území 
MČ Praha 8 nebo právnická osoba se sídlem v Praze 8.

• Návrh musí podpořit písemně na formuláři minimálně 15 občanů MČ 
Praha 8 starších15 let.

• Každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh.



Výše navrhovaných projektů

Malé projekty v rozmezí 100 tis. Kč až 500 tis. Kč

Velké projekty v rozmezí 501 tis. Kč až 1 mil. Kč.

• lokální charakter, 

• úpravy veřejných prostranství, 

• veřejně prospěšné, 

• investiční charakter. 

Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce, aktivity, projektová 
dokumentace apod..



Na jakých pozemcích

• Návrh musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy  nebo svěřených 
MČ,

• realizace návrhu musí být v kompetenci MČ Praha 8,

• odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené 
pro projekt.

Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/


Náležitosti podání návrhů

Návrh se podává na předepsaném formuláři 

K formuláři s návrhem je nutno přiložit: 

• odhadované náklady,

• podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 15 
dalších obyvatel ve věku starších 15 let,

• ilustrační fotografie/obrázek určený k prezentaci návrhu na webových 
stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu 
má autorská práva,

• mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat.



FORMULÁŘ pro podání návrhu

• Jméno, příjmení, adresa

•Kontakt: telefon, email

•Prohlášení navrhovatele, že je starší 15 let

•Název návrhu (projektu): jednoduchý a srozumitelný



Popis projektu

 Proč  je projekt důležitý, co je jeho cílem

 Co by se mělo udělat

 Kde - popis lokality

 Pro koho - kdo bude mít z projektu prospěch

 Dopad 

- jaký užitek bude z projektu

- kolika občanů se projekt dotkne



PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Příklad:

• Položka: lavička

• Popis: Parková lavička bez opěradla, 1,5 m, pozinkovaná a dřevo

• Počet kusů: 5

• Cena za kus v Kč: 2 980

• Cena celkem v Kč: 14 900



PODÁNÍ NÁVRHU do 31. května 2017

Formuláře k vyzvednutí (možno i odevzdat):

- Informační kancelář Úřadu MČ Praha 8, U Meteoru 6, Libeň

- Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum

- Dům dětí a mládeže Spirála

- Knihovna Kobylisy

- Knihovna Ládví

- Knihovna Krakov

Email: mojeosmicka@praha8.cz

mailto:mojeosmicka@praha8.cz


KONTROLA - SPOLUPRÁCE

• Každý navrhovatel bude kontaktován

• Lhůta 7 pracovních dnů pro doplnění podání

ČERVEN - ČERVENEC



ZHODNOCENÍ PODANÝCH NÁVRHŮ

• Formální kontrolu provede oddělení strategického rozvoje a MA21

• Obsahová kontrola příslušným odborem ÚMČ Praha 8 a zhodnocení 
realizovatelnosti návrhu

Zejména se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Znamená to 
zejména:
• realizovatelnost v horizontu 12 měsíců,

• realizace je v kompetenci MČ Praha 8,

• realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity MČ Praha 8 či hlavního města Prahy,

• rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám,

• MČ Praha 8 je schopna v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh.



STANOVISKO v srpnu 2017

• realizovatelné v podobě navržené autorem,

• realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení 
nákladnosti),

• nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav.

SPOLUPRÁCE S NAVRHOVATELEM



VEŘEJNÁ PREZENTACE v září 2017

• V jednotlivých částech MČ Praha 8 podle lokalit podaných projektů

• Svůj projekt představí veřejně navrhovatel

• Diskuze nad projektem

Cíl: získat pro svůj návrh co nejvíce hlasů občanů



VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ v září a říjnu 2017

• hlasování se zúčastní občané MČ, kteří v den hlasování dosáhli věku 
nejméně 15 let,

• hlasování je tajné,

• hlasovat bude možné jak elektronicky, tak prostřednictvím hlasovacích 
lístků v tištěné podobě.

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/


REALIZACE v roce 2018

Návrhy budou seřazeny podle počtu získaných hlasů do výše 10 mil. Kč

Pokud dva či více dalších návrhů získají stejný počet hlasů, realizuje se 
návrh s vyšším rozpočtem; to neplatí, jestliže by v realizaci tohoto návrhu 
došlo k překročení vyčleněných finančních prostředků:

PŘÍKLAD: návrh na 1. místě spotřebuje 30 % alokace, návrh na 2. místě 40 
% alokace, návrh na 3. místě by spotřeboval 40 % alokace, návrh na 4. 
místě 30 % alokace. V daném období tedy bude podpořen návrh na 1., 2., 
a 4. místě, návrh na 3. místě bude zařazen v následujícím období.



VÝSLEDKY v listopadu 2017

Realizace zařazena do rozpočtu 2018



KONTAKTY

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/

mojeosmicka@praha8.cz

Iva Hájková

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

mob. 601 306 109

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/
mailto:mojeosmicka@praha8.cz

