STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
vyhlašuje
Výzvu k podávání projektových návrhů
v rámci
participativního rozpočtu
„ Ústečané společně“

Zpracoval:
Odbor strategického rozvoje
Oddělení koncepcí

Vydala Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 754/31R/19 ze dne 02. 12. 2019

Základní údaje o výzvě
Vyhlašovatel

statutární město Ústí nad Labem

Finanční alokace výzvy (v Kč)

5 000 000

Max. výše Kč na projekt

500 000

Zahájení výzvy

06. 01. 2020

Ukončení výzvy

10. 02. 2020

Pravidla výzvy

Výzva se řídí Zásadami participativního
rozpočtu

Kontaktní osoba

Koordinátor participativního rozpočtu

e-mail

katerina.kulhankova@mag-ul.cz
ustecane.spolecne@mag-ul.cz

telefon

475 271 697

Tato výzva je se řídí schválenými Zásadami participativního rozpočtu Radou
města Ústí nad Labem ze dne 02. 12. 2019 usnesením č. 754/31R/19.
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Čl. 1

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb občanů města Ústí nad Labem,
která je poskytována skrze zaslané návrhy občanů v žádosti o podporu
v rámci participativního rozpočtu (dále jen „žádost o podporu“).
Výzva je předkládána s cílem rozhodovat v kooperaci s oprávněnými
žadateli o využití části rozpočtu.
Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím podaných návrhů projektů
občanů města.
Návrhy projektů budou hodnoceny v souladu se Zásadami participativního
rozpočtu.

Čl. 2

Časové nastavení

Datum zveřejnění výzvy

19. 12. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

06. 01. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

10. 02. 2020

Čl. 3

Způsob financování a forma podpory

Prostředky na realizaci návrhu projektu uvedeném v žádosti o podporu
jsou vyčleněny z rozpočtu města Ústí nad Labem.
Oprávněnému žadateli nevzniká výzvou právo na získání finančních
prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem.

Alokace na výzvu:

5 000 000 Kč

Max. alokace na projekt:

500 000 Kč
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Náklady projektu nesmí:
a) Přesáhnout 500 000 Kč na jeden projekt a to včetně DPH a nákladů
souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové
dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat apod.).
b) Generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací

ceny.

Čl. 4

Oprávněný navrhovatel

Navrhovatel je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a
dosáhla věku 18 let.

Čl. 5

Žádost o podporu

Návrh projektu musí být předložen prostřednictvím formuláře
projektového návrhu o podporu.

Čl. 6

Omezení výzvy

Každý oprávněný navrhovatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost
o podporu.

Čl. 7

Územní zaměření

Aktivity uvedené v Projektovém návrhu o podporu musí vést k realizaci
v rámci katastrálního území města Ústí nad Labem.

Čl. 8

Povinné přílohy

Podpisový arch je povinnou součástí Projektového návrhu o podporu.
V podpisovém archu musí být uvedeno nejméně 15 obyvatel města Ústí
nad Labem, kteří stvrdí svým podpisem souhlas s předloženým záměrem
uvedeným v žádosti o podporu.
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Čl. 9

Věcné zaměření a podporované oblasti

Žádost o podporu musí směřovat k renovaci či výstavbě hmotného majetku
města Ústí nad Labem a jeho příspěvkových organizací.

Příklad: vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadba zeleně
a další parkové úpravy, zhotovení pítek, rekonstrukce nebo vybudování
dětského hřiště apod.

Realizace projektu musí být na pozemcích či v budovách ve výlučném
vlastnictví města Ústí nad Labem.

Čl. 10 Cíl/e žádosti
Cíle Projektových návrhů o podporu musí být v souladu s cíli platné
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem.
Cíle Projektových návrhů o podporu jsou posuzovány vyhlašovatelem
výzvy.
Soulad s cíli platné Strategie rozvoje města Ústí nad Labem oprávněný
navrhovatel není povinen v Projektovém návrhu o podporu uvádět.

Čl. 11 Konzultace k přípravě žádosti o podporu
Oprávněný

navrhovatel

má

možnost

konzultovat

dotazy

k výzvě

s Koordinátorem participativního rozpočtu.
Koordinátorem participativního rozpočtu je: Bc. Kateřina Kulhánková
Kontakt: katerina.kulhankova@mag-ul.cz, ustecane.spolecne@mag-ul.cz,
T: 475 271 697
Před předložením Projektového návrhu o podporu může oprávněný
navrhovatel

využít

konzultace

Magistrátu města Ústí nad Labem.
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s pracovníkem

relevantního

odboru

Čl. 12 Změny výzvy
Vyhlašovatel výzvy může změnit parametry výzvy zejména v případě změn
na straně vyhlašovatele výzvy, které podstatným způsobem mohou
ovlivnit cíle a plnění výzvy a její časový harmonogram.

Čl. 13 Přílohy výzvy
Příloha č. 1 – Projektový návrh a souhlas se zpracováním osobních dat
tzv. GDPR
Příloha č. 2 – Podpisový arch
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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.
Osobní údaje musí být pořizovány za účelem realizace participativního rozpočtu pro příslušné
období, a to po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k
realizaci. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a v souladu se souvisejícími předpisy.

V Ústí nad Labem dne:………………

------------------------------------------------podpis oprávněného navrhovatele

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

1.

MÍSTO REALIZACE
ulice
č. p.
katastrální číslo
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ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PROJEKTU
2.

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

ROZPOČET1 (předpokládané náklady vč. DPH)
Navrhovatel může udělat ke zjištění nákladů vlastní průzkum, například u dodavatelů
služeb, požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů.

10

nákladová položka
1

částka z rozpočtu města

z jiných zdrojů

komentář

zemní práce
0,00 Kč

2

stavební práce

3

zeleň, sadové úpravy

4

vybavenost, mobiliář

5

ostatní

6

Součet

Částka z rozpočtu města

z jiných zdrojů

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.
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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 schválenými Zásadami participativního
rozpočtu Radou města Ústí nad Labem ze dne 02. 12. 2019 usnesením č. 754/31R/19.

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“.
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Příloha č. 2

Podpisový arch

Název projektového návrhu:
Jméno a příjmení

Trvalý pobyt (ulice, číslo Podpis
popisné, město

Svým podpisem stvrzuji, že 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.
Osobní údaje musí být pořizovány za účelem realizace participativního rozpočtu pro příslušné období,
a to po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci. S osobními
údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu
se souvisejícími předpisy.
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