
 

 

 

 

 

 

Informace o Participativním rozpočtu 2017 v MČ Praha – Slivenec 

 

V roce 2017 se poprvé v naší MČ  mohli občané zapojit do Participativního rozpočtu 

– tedy vyčlenění části rozpočtu obce, o jejímž využití mohou za přesně daných 

podmínek rozhodnout sami občané. Z rozpočtu MČ Praha – Slivenec bylo na rok 

2017 vyčleněno 600 000,- Kč. 

Do projektu se zapojilo 9 předkladatelů, 2 projekty byly vyřazeny pro nedoplnění 

návrhu a 1 vyřazen pro  kolizi s již plánovanou úpravou a  řešil jen dílčí část. 

Do hlasování postoupilo tedy 6 projektů a na základě hlasování rozhodli občané o 

realizaci 4 projektů : zastávka MHD U Křížku, obnova studánky Dobrá Voda v  

Holyni, instalace exteriérových hodin ve Slivenci a Holyni a kompostovací toaleta 

poblíž Chuchelského háje. Hlasování se nakonec zúčastnilo 155 obyvatel, což 

v přepočtu na % je 5,5 % všech obyvatel Slivence starších 15 let, což na první ročník 

nebylo vůbec špatné. A dle velikosti Participativního rozpočtu (procento z celkových 

výdajů) jsme se umístili dokonce na prvním místě z 29 obcí (zdroj Agora CE). 

Nejrychleji se povedlo zrealizovat zastávku MHD u Křížku, která je hotová od letních 

měsíců   s celkovými náklady : 218 640,50  Kč.  

Jako druhý projekt byla dokončena obnova studánky Dobrá Voda v Holyni, která 

se otevřela 2.11.2017 a celkové náklady byly 72 676,- Kč. 

Hodiny se měly nainstalovat v polovině října, ale bohužel došlo k technickému 

problému, kdy při instalaci montéři zjistili, že mají špatně rozměry objímek a musí 

hodiny předělat. Nový termín instalace byl 23.11. 2017. Celkové náklady pak byly 

145 079, - Kč. 

Kompostovací toaleta prošla také vývojem, kdy první návrh se ukázal jako 

nerealizovatelný pro plánovaný provoz, předkladatelka návrhu původně chtěla 

realizaci toalety úplně zrušit, ale nakonec při hledání našla jiný, vhodný typ toalety, 

který byl nainstalován 23.11.2017.  Celkové náklady 38 000,- Kč.  

Podpora společnosti AGORA CE, o.p.s. pak vyšla na 24 200,- Kč.  

Celkové náklady na PR v roce  2017 činily tedy 498 595,50  Kč. 



 

Pro všechny, jak pro předkladatele, tak pro  úřad MČ,  je  Participativní rozpočet 

úplně nová zkušenost, ale určitě klady převažují. Zapojení občanů do aktivního 

rozhodování o využití veřejných finančních prostředků je novým trendem, kdy si   při 

podpoře pro své projekty účastníci budují nejen nové vztahy v místě kde žijí, ale  i 

s lidmi z úřadů, proniknou do ne jednoduchého systému realizování zakázek a 

v neposlední míře tato aktivita posiluje vazbu k místu, kde se jeho iniciativou něco 

vybudovalo  a výsledný projekt slouží všem občanům. 

MČ Praha – Slivenec bude v Participativním rozpočtu pokračovat i v roce 2018. 

  


