PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
MČ PRAHA - ČAKOVICE
II. ROČNÍK

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, jak
bude použita část veřejného rozpočtu. Zapojují se tak přímo do
rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části.
● zapojení občanů do rozhodování o využití části finančních prostředků
● možnost navrhování projektů ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru
● diskuze nad projekty a hlasování o vítězných návrzích

PARAMETRY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
OBČANÉ: podávají návrhy, hlasují a vybírají vítězné projekty
ÚŘAD: vyhradí finanční prostředky, zajistí koordinaci a následnou realizaci
vítězných projektů
PARAMETRY II. ROČNÍKU
● alokovaná částka v rozpočtu MČ 500 000,- Kč
● návrhy projektů podávají občané s trvalým pobytem v MČ ve věku 18+
● každý mohl podat dva návrhy projektu (změna oproti roku 2020)
● maximální náklady na jeden projekt 100 000,- Kč
● minimální náklady na jeden projekt 30 000,- Kč
● 4 lokality: Čakovice, Miškovice, Třeboradice a sídliště

PODPOROVANÉ PROJEKTY
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR
● drobné zásahy přispívající k oživení veřejných prostranství
● návrhy směřující k ochraně přírody a zlepšování životního prostředí městské
části
KOMUNITNÍ ŽIVOT A AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
● vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity
● zázemí pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých
Projekt musí být realizován na pozemcích v majetku či svěřené správě městské
části Praha-Čakovice a realizace je v kompetenci samosprávy městské části.

PŘEHLED NÁVRHŮ K HLASOVÁNÍ
Celkem podáno 15 návrhů
-

5 návrhů vyřazeno
-

-

jeden nesplnil maximální realizační náklady (100 tis. Kč)
tři návrhy neprošly kontrolou proveditelnosti (technické důvody)
jeden projekt byl vyřazen na žádost navrhovatele

10 návrhů postoupilo do závěrečného hlasování

Veřejné toalety v lesoparku
Umístění pronajatých veřejných WC v prostorách lesoparku
Havraňák.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Andrea Faitová

Celková částka : 48,000 Kč + rezerva 10% = 52,800 Kč

Doplnění cvičebních prvků v ulici Svěceného
V roce 2019-2020 byla v ulici Svěceného vybudována venkovní
ﬁt stezka. Tato stezka je určena pro kohokoliv, kdo se chce
hýbat a cvičit na čerstvém vzduchu. Zároveň je určena i pro
děti. Proto je zde možné nalézt kombinaci nejen klasických
venkovních cvičebních prvků, ale i prvky, které jsou určeny pro
aktivní zábavu dětí. Díky této kombinaci je tudíž počet
cvičebních stanovišť pro venkovní workout nedostatečný. Pro
komplexní procvičení celého tělo by bylo vhodné tuto stezku,
například směrem k Třeboradicím doplnit o další prvek, který
by stávající nabídku kvalitně doplnil.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Jana Motyčková

Celková částka : 79,000 Kč + rezerva 10% = 86,900 Kč

Knihobudka
Umístění dvou knihobudek na sídlišti u zastávky autobusu a
vchodu do parku. Knihobudka je vhodná do městského
prostředí. Budka bude krytá plexisklem, aby odolávala
povětrnostním podmínkám, lehce otvíratelná.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Iveta Cermanová

Celková částka : 36,000 Kč + rezerva 10% = 39,600 Kč

Oprava zapomenuté poutní kapličky
v Třeboradicích
Kaplička na okraji Třeboradic je polozapomenutým, ale
velice zajímavým svědkem naší kulturní historie a tradice
poutních cest.
Nachází se na severním okraji Třeboradic, kousek za
železničním přejezdem. Ve výklencích kaple najdete obrazy
sv. Marie a sv. Václava.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Michal Seidl

Celková částka : 89,960 Kč + rezerva 10% = 98,956 Kč

Historická stezka Miškovice
Na 11 tabulích umístěných na „konkrétním historickém místě“
bude popsána historie, zajímavosti a perličky z historie tohoto
místa tak, aby bylo možné „cítit“ genius loci prošlých generací
našich předků a spoluobčanů.
A to velmi konkrétně a stručně, vždy jen k tomu konkrétnímu místu,
tzn. na celkem malém formátu.

Komunitní život a aktivní trávení volného času14. dubna, 2020
Pavel Vávra

Celková částka : 87,560 Kč + rezerva 10% = 96,316 Kč

Rozšíření workout hřiště o prvky z překážkových
závodů (OCR)
OCR (obstacle course racing = překážkový sport) je jednou z
nejpopulárnějších masových aktivit posledních pěti let. GR8 ARENA je
specializovaná konstrukce pro OCR, která je koncipovaná pro trénink
speciﬁckých dovedností nutných nejen pro úspěšné zvládnutí překážkového
sportu. Jedná se především o variaci ručkovacích technik, které lze
natrénovat pouze na konkrétních cvičebních prvcích.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Petr Beneš

Celková částka : 89,545 Kč + rezerva 10% = 98,500 Kč

Naučná stezka – máme rádi přírodu
a pečujeme o ni
Respekt k přírodě a potřeba její ochrany je v současnosti
bezesporu jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou se my dospělí
snažíme svým dětem předat. Navržená naučná stezka v ulici
Tryskovická dětem umožní dozvídat se hravou formou a při
pobytu venku více o tom, jaké problémy v současnosti přírodu
sužují a jak ji společně lépe chránit. Naučná stezka bude
zahrnovat 4 prvky: 3 informační tabule (téma: rozklad odpadu v
přírodě, voda v krajině a chráněné druhy) a budku s přírodními
materiály
na
vyrábění
pro
děti.

Komunitní

život

a

aktivní

trávení

Pavla Štefanová

Celková částka : 81,300 Kč + rezerva 10% = 89,430 Kč

volného

času

Naučná tabulka
Naučná tabulka s otočnými obrázky. Po odborné radě
ornitologa na ni nakreslit nebo nalepit na malé otáčivé
tabulky obrázky ptactva, které se nachází v našem
zámeckém parku. Z jedné strany obrázek ptáčka a po
otočení tabulky z druhé strany stručný popis jeho života. Při
procházce zámeckým parkem by to bylo zajímavé nejen pro
děti,.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Anna Raková

Celková částka : 50,000 Kč + rezerva 10% = 55,000 Kč

Renovace pláště bunkru
Pojďme společně dokončit opravu bunkru. Bunkr jsme spolu
s městskou částí vykopali, loni jsme společně s vámi
dokončili úpravu okolí a MČ vyřešila odvodnění. Chybí to
poslední, opravit vnější vzhled bunkru. Pak už budeme moci
instalovat do bunkru stálou výstavu ke 2. sv. válce a bunkr
pravidelně zpřístupňovat veřejnosti.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Jiří Svatoš

Celková částka : 90,900 Kč + rezerva 10% = 99,990 Kč

Renovace a trampolíny pro miškovické hřiště
ve vnitrobloku
Miškovické hřiště „Ve vnitrobloku“ už má ty nejlepší časy za sebou, přesto je stále
hojně využíváno místními dětmi a jistě tomu tak bude i nadále. Bohužel však zub
času a také ne vždy ohleduplné zacházení na něm zanechalo již spoustu šrámů např.
olupující se zašlá barva na dřevěných prvcích, chybějící laťky v plotu kolem
pískoviště, popsané sloupky u posezení atp. Zcela jistě by si tak zasloužilo menší
renovaci a opravy. Zároveň by děti jistě uvítali rozšíření o nějaký nový prvek, kterým
by mohly být speciální trampolíny zapuštěné do země, na kterých mohou skákat děti
menší i ty větší. Podobné trampolíny byly nedávno instalovány na sídlišti Čakovice a
těší se velké oblibě.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Hana Zeinerová

Celková částka : 90,000 Kč + rezerva 10% = 99,000 Kč

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

505 hlasujících občanů
5 projektů k realizaci

Doplnění cvičebních prvků v ulici Svěceného

5.

V roce 2019-2020 byla v ulici Svěceného vybudována venkovní
ﬁt stezka. Tato stezka je určena pro kohokoliv, kdo se chce
hýbat a cvičit na čerstvém vzduchu. Zároveň je určena i pro
děti. Proto je zde možné nalézt kombinaci nejen klasických
venkovních cvičebních prvků, ale i prvky, které jsou určeny pro
aktivní zábavu dětí. Díky této kombinaci je tudíž počet
cvičebních stanovišť pro venkovní workout nedostatečný. Pro
komplexní procvičení celého tělo by bylo vhodné tuto stezku,
například směrem k Třeboradicím doplnit o další prvek, který
by stávající nabídku kvalitně doplnil.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Jana Motyčková

Celková částka : 79,000 Kč + rezerva 10% = 86,900 Kč

Knihobudka

4.

Umístění dvou knihobudek na sídlišti u zastávky autobusu a
vchodu do parku. Knihobudka je vhodná do městského
prostředí. Budka bude krytá plexisklem, aby odolávala
povětrnostním podmínkám, lehce otvíratelná.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Iveta Cermanová

Celková částka : 36,000 Kč + rezerva 10% = 39,600 Kč

Historická stezka Miškovice

3.

Předpokládá se na tabulích, umístěných na „konkrétním
historickém místě“ popsat historii, zajímavosti a perličky z historie
tohoto místa tak, aby bylo možné „cítit“ genius loci prošlých
generací našich předků a spoluobčanů.
A to velmi konkrétně a stručně, vždy jen k tomu konkrétnímu místu,
tzn. na celkem malém formátu.

Komunitní život a aktivní trávení volného času14. dubna, 2020
Pavel Vávra

Celková částka : 87,560 Kč + rezerva 10% = 96,316 Kč

Oprava zapomenuté poutní kapličky v Třeboradicích

2.

Kaplička na okraji Třeboradic je polozapomenutým, ale
velice zajímavým svědkem naší kulturní historie a tradice
poutních cest.
Nachází se na severním okraji obce Třeboradice, kousek za
železničním přejezdem. Ve výklencích kaple najdete obrazy
sv. Marie a sv. Václava.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Michal Seidl

Celková částka : 89,960 Kč + rezerva 10% = 98,956 Kč

Rozšíření workout hřiště o prvky z překážkových
závodů (OCR)

1.

OCR (obstacle course racing = překážkový sport) je jednou z
nejpopulárnějších masových aktivit posledních pěti let. GR8 ARENA je
specializovaná konstrukce pro OCR, která je koncipovaná pro trénink
speciﬁckých dovedností nutných nejen pro úspěšné zvládnutí překážkového
sportu. Jedná se především o variaci ručkovacích technik, které lze
natrénovat pouze na konkrétních cvičebních prvcích.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
Petr Beneš

Celková částka : 89,545 Kč + rezerva 10% = 98,500 Kč

ROZHODNUTÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

K REALIZACI BYL ZAŘAZEN
JEŠTĚ PROJEKT NA 6. MÍSTĚ

Naučná stezka – máme rádi přírodu
a pečujeme o ni

6.

Respekt k přírodě a potřeba její ochrany je v současnosti
bezesporu jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou se my dospělí
snažíme svým dětem předat. Navržená naučná stezka v ulici
Tryskovická dětem umožní dozvídat se hravou formou a při
pobytu venku více o tom, jaké problémy v současnosti přírodu
sužují a jak ji společně lépe chránit. Naučná stezka bude
zahrnovat 4 prvky: 3 informační tabule (téma: rozklad odpadu v
přírodě, voda v krajině a chráněné druhy) a budku s přírodními
materiály
na
vyrábění
pro
děti.

Komunitní

život

a

aktivní

trávení

Pavla Štefanová

Celková částka : 81,300 Kč + rezerva 10% = 89,430 Kč

volného

času

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V DATECH

CO BUDE NÁSLEDOVAT?
-

PŘÍPRAVA REALIZACE NÁVRHŮ
SETKÁNÍ S NAVRHOVATELI A SEZNÁMENÍ S PLÁNEM REALIZACE
PRŮBĚŽNÁ KOMUNIKACE O REALIZACI PROSTŘEDNICTVÍM
WEBOVÝCH STRÁNEK POČÍTÁME S VÁMI!
VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU 2. ROČNÍKU, ANKETA
PŘÍPRAVA 3. ROČNÍKU, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL (PODZIM / ZIMA)
PODÁVÁNÍ NOVÝCH NÁVRHŮ JARO 2022

DOTAZY A ZÁVĚR
KONTAKTY
mail:
participace@cakovice.cz
telefon: 277 003 442

