
 Pravidla financování participativních projektů v obci Mukařov 
1. Preambule 

Participativní projekty jsou projekty realizované na majetku obce, které navrhnou a realizačně připraví 
obyvatelé obce Mukařov. Tyto projekty jsou financovány z rozpočtu Obce Mukařov, z částky, kterou vyčlení 
zastupitelstvo obce Mukařov v rámci ročního rozpočtu obce.  

2. Místo realizace 
V roce 2022 zastupitelstvo obce Mukařov vymezuje pro realizaci participativních projektů tyto lokality: 
Mukařov Pod hrází – pozemek p.č. 720/41 k.ú. Mukařov u Říčan, Srbín K Viničkám – p.č. 1025/2 k.ú. Srbín a 
Žernovka K Rybníčku – p.č. 820/1 (viz obrazová dokumentace v příloze).  

3. Navrhování (od 10. ledna do 28. února 2022)  
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Mukařově. 
Návrh musí obsahovat: 

• název projektu 
• lokalitu (projekty je možné umisťovat pouze na pozemky specifikované v příloze 1) 
• odůvodnění (přínos pro obec a její obyvatele) 
• podrobný popis stavu po realizaci projektu (popis navrhované úpravy nebo mobiliáře, v případě 

návrhu na pořízení typizovaných prvků soupis včetně technického označení; situační plán umístění 
nebo schematický náčrt navrhované realizace). 

• orientační rozpočet realizace 
• případné zapojení navrhovatele a dalších osob do realizace projektu (dobrovolnická práce, její 

rozsah a charakter) 
• kontaktní e-mail a telefon navrhovatele. 

Jeden navrhovatel může podat jeden návrh. 
Návrh se podává online na webu obce nebo e-mailem na participace@mukarov.cz. 

4. Hodnocení návrhů (březen 2022) 
Návrhy, které splní formální náležitosti uvedené v kap. 3, posoudí hodnotící komise, jejíž složení schválí 
zastupitelstvo obce. Komise bude hodnotit realizovatelnost projektu z technického hlediska, a dále reálnost 
předloženého rozpočtu. Projekty, které budou označeny za nerealizovatelné, budou vyřazeny z dalšího 
výběru. Navrhovatelé vyřazených projektů musí být informováni o důvodech vyřazení.  

5. Veřejné hlasování (duben 2022) 
Projekty, které doporučí hodnotící komise, budou předloženy k veřejnému hlasování prostřednictvím 
webových stránek obce a na papírových hlasovacích arších v kanceláři OÚ a v Galerii Stará škola. Při hlasování 
na webové stránce je nutno ověřit e-mailovou adresu (z každé adresy může být přidělen pouze jeden hlas 
jednomu projektu). Pokud to umožní epidemická situace, bude navrhovatelům nabídnuta možnost osobní 
veřejné prezentace. 

6. Oznámení výsledků 
Na základě hlasování bude sestaven pořadový seznam projektů. Podpořeny budou všechny projekty, na které 
bude stačit přidělená alokace pro daný rok. Podpořené projekty budou zveřejněny na webu obce Mukařov a 
Rada obce naplánuje jejich realizaci v nejkratším možném termínu. 

7. Závěrečná ustanovení 
Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce Mukařov dne 14. 12. 2021 usnesením č. 9/32/2021. 
Částka vyčleněná na participativní projekty v roce 2022 činí 300 000,- Kč, maximální částka pro jeden projekt 
není stanovena. 

https://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/participace/navrhnout-vlastni-participativni-projekt
mailto:participace@mukarov.cz


Příloha: 
Mukařov Pod hrází 

 

 

 



Příloha: 
Srbín K Viničkám 

 

 

 



Příloha: 
Žernovka K Rybníčku 
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