Pilotní ročník
participativního rozpočtu
města Dvůr Králové nad Labem
M Ě S TO DV Ů R K R Á LOV É N A D L A B E M , 1 0 . 0 6 . 2 0 2 1

„Měníme spolu Dvůr“
- město Dvůr Králové nad Labem spustilo pod sloganem „Měníme
spolu Dvůr“ participativní rozpočet → projekt, kdy se občané podílejí
na rozhodování o rozvoji místa, kde žijí
= město vyčlení z rozpočtu určitou částku a občané sami navrhují
a také hlasují o tom, co se má postavit, opravit nebo uspořádat

Online seminář
- pro veřejnost uspořádán 17. května 2021 online seminář
- záznam je k dispozici na www.par.mudk.cz

- na případné dotazy odpoví:
Miroslava Kameníková (e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz)
Jan Skalický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz)

Pilotní ročník
- v roce 2021 je v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc Kč – část byla čerpána
na technické zajištění, na projekty pilotního ročníku 200 tisíc Kč
- v pilotním (=zkušebním) ročníku mohli návrhy podat zastupitelé
a také žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr
Králové nad Labem
- podáno bylo celkem 7 návrhů - jejich realizovatelnost posoudila
pracovní skupina složená ze zaměstnanců městského úřadu
- jeden projekt byl vyřazen – s autorem jsme domluveni, že svůj
návrh doplní a podá ho v rámci probíhajícího 1. ročníku
- nyní probíhá prezentace zbývajících projektů veřejnosti

1. Zpevněná plocha s workoutovými prvky
a mobiliářem u cyklostezky v Žirecké Podstráni
Projekt předpokládá zpevnění
plochy u cyklostezky v Žirecké
Podstráni, na které by bylo
umístěno jedno či dvouprvkové
workoutové hřiště, čtyři lavičky
(hlavně pro pohodlnější
převlékání bot a bruslí), dva
odpadkové koše a jednoduchý
uzamykatelný stojan na kola.
Rozpočet: 198.000 Kč

2. Buď fit – workout pro každého
Vybudování workoutového
hřiště v areálu stadionu pod
Hankovým domem mezi
fotbalovým hřištěm s umělou
trávou a vrhačským sektorem.
Využijí ho aktivní sportovci
i široká veřejnost všech věkových
kategorií. Jednotlivé prvky
umožní posilování s vlastní
vahou, využití TRX i protažení
celého těla, a to začátečníkům
i zkušenějším sportovcům.
Rozpočet: 193.000 Kč

3. Vánoční výzdoba pro Hankovo náměstí
Podaný projekt navrhuje doplnit
vánoční výzdobu na náměstí
Václava Hanky – světelné řetězy
na stromy uprostřed náměstí,
doplnění vánočních dekorů na
sloupy veřejného osvětlení, na
balkón Hankova domu umístit
světelné krápníky. Krásná
vánoční výzdoba tak potěší nejen
návštěvníka Hankova domu, ale
i kolemjdoucí.
Rozpočet: 67.500 Kč

4. Posezení Bistrot
Jedná se o posezení (stolek
+ 6 židliček/stoliček) na mezi
gymnáziem a kinem Svět na náměstí
Václava Hanky. Projekt vychází
z žákovských potřeb, ale je určen
i pro širokou veřejnost, neboť
v blízkém okolí se nachází kavárna,
restaurace a kulturní zařízení. Byl by
tak využit celodenně: pro rychlé
setkání, malé občerstvení nebo
odeslání e-mailu.
Rozpočet: 64.621 Kč

5. Altán u hřbitova Lipnice
Myšlenka vzešla od občanů, kteří
navštěvují místní hřbitov pěšky nebo
na jízdním kole. Jednalo by se
o zastřešenou dřevostavbu z
masivního bezúdržbového dřeva cca
o rozměru
4 krát 4 m (typu altán), kterou
mohou využívat návštěvníci hřbitova,
kolemjdoucí na procházce, sportovci,
cyklisté, děti atd. Stavba by byla ve
vnitřním prostoru po obvodu
vybavena sezením (lavice). Na altán
se nainstalují herní prvky (typ
hlavolam apod.).
Rozpočet: cca 190.000 Kč

6. Sídliště se mění
Realizace projektu by měla pozitivně
ovlivnit život obyvatel z přibližně 200 bytů
žijících v ulici Macharova a Benešovo
nábřeží. Cílem je vytvoření místa pro
neformální setkávání a vyžití dětí,
mládeže i dospělých. Bytové domy v dané
lokalitě jsou vlastníky postupně
modernizovány, na sídlišti je však absence
jakéhokoliv herního prvku pro děti. Mělo
by tak dojít k umístění houpačky pro dvě
děti, stolu na stolní tenis, zděného grilu
na dřevěné uhlí i dřevo a posezení (stůl
a dvě lavičky vhodné pro rekreační zónu).
Rozpočet: 89.390 Kč

Hlasování
- jen elektronicky na www.par.mudk.cz od 1. do 15. července 2021
- hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové nad Labem starší
15 let
- těm, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní hlasovat
pracovnice IC ve Švehlově ulici nebo pracovníci oddělení vztahů
k veřejnosti na městském úřadě, kteří v pracovní době pomohou
s hlasováním na služebním PC
- na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí, podle
kterého budou vybrány projekty v souhrnné hodnotě 200 tisíc Kč
k realizaci, která by měla proběhnout ještě v roce 2021

1. ročník participativního rozpočtu
- v roce 2021 realizován i 1. ročník – do 15. července 2021 je možné
podávat návrhy, kde bude na projekty vyčleněn v souhrnu 1 milion Kč
- navrhnout projekty mohou občané města Dvůr Králové nad Labem
starší 15 let
- návrhy je možné podat snadno z pohodlí domova prostřednictvím
elektronického formuláře na www.par.mudk.cz, kde jsou i kompletní
pravidla (návrhy lze podat i v papírové podobě)

Mapa nemovitostí města
- na Mapovém portálu

www.mapy.mudk.cz
- navrhovatelé si mohou
snadno ověřit, zda pro
svůj projekt vybrali
pozemek či objekt ve
vlastnictví města
- připraveno ve
spolupráci s odborem
informatiky na základě
podnětů občanů

Mapa nemovitostí města

Informační kanály
- Noviny královédvorské radnice

- webové stránky města www.mudk.cz
- webové stránky participativního rozpočtu města www.par.mudk.cz
- sociální sítě:
facebookový profil města @mestodknl
(www.facebook.com/mestodknl)
facebookový profil Měníme spolu Dvůr: @MenimespoluDvur
(www.facebook.com/MenimespoluDvur/)
facebooková skupina Měníme spolu Dvůr – participativní rozpočet
města (www.facebook.com/groups/menimespoludvur)

Pozvánka na setkání s veřejností
Zveme na setkání s veřejností:
15. června od 17:00 do 19:00 hod. v sále Hankova domu

- zájemcům znovu představíme téma participativního rozpočtu,
způsob navrhování i hlasování a zároveň odpovíme na případné
dotazy
- představíme projekty podané do pilotního ročníku

Děkuji za pozornost

