Příloha č.1
Projektový návrh o podporu z participativního rozpočtu „Ústečané společně“ a souhlas se
zpracováním osobních dat tzv. GDPR

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Rodné číslo

Telefon
E-mail

Poskytuji své osobní údaje Magistrátu města Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební
2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531, pro potřeby zpracování a evidenci
žádosti o podporu z participativního rozpočtu.
Svým podpisem beru na vědomí, že Magistrát města Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká
Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531 bude zpracovávat mé osobní
údaje ve veřejném zájmu za účelem zajištění administrace návrhu projektu a realizace participativního
rozpočtu pro příslušné období.
Nakládání s osobními údaji bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a to po dobu
nezbytně nutnou pro realizaci projektového návrhu.

V Ústí nad Labem dne:

podpis oprávněného navrhovatele
1

Název projektového záměru

Popis výchozího stavu

2

Místo realizace
Ulice
Č. p.
Katastrální číslo

Odůvodnění návrhu projektu

3

Popis navrhovaného řešení

4

Rozpočet1 (předpokládané náklady vč. DPH)
Nákladová položka
1

Zemní práce

2

Stavební práce

3

Zeleň, sadové úpravy

Částka z rozpočtu města

Z jiných zdrojů

Komentář

Navrhovatel může udělat ke zjištění nákladů vlastní průzkum, například u dodavatelů služeb,
požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů.
Pokud se jedná o návrh, pro jehož realizaci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci (PD), musí být
započteny také tyto náklady. Orientačně lze stanovit, že náklady na PD činí 10 % realizačních nákladů.
Navrhovatel může stanovení nákladů předem konzultovat prostřednictvím koordinátora projektu, případně
mu bude později doporučeno výši nákladů upravit.

5

4

Vybavenost, mobiliář

5

Ostatní

6

Součet

Částka z rozpočtu města

Z jiných zdrojů

K formuláři je nutné přiložit:
Podpisový arch (povinná příloha)
Mapa (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat (povinná příloha)
Projektový návrh je posuzován v souladu se Zásadami participativního rozpočtu
schválenými Radou města Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2022 usnesením č. 2649/110R/22.
Vyplněný projektový návrh včetně příloh zašlete prostřednictvím e-mailu:
ustecane.spolecne@mag-ul.cz nebo online přes webové stránky www.usti-nad-labem.cz
(home>Úřední portál>Občan>Granty a dotace>participativní rozpočet), případně odevzdat osobně na
podatelně nebo poštou na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad
Labem v uzavřené obálce označené nápisem „Ústečané společně“ nebo datovou schránkou vt8bhx2.

6

