
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.  
Tato pravidla stanovují postup při předkládání návrhů na finanční podporu konkrétních projektů a 
postup jejich výběru k realizaci, byla schválena zastupitelstvem obce Mukařov dne 12. 11. 2019 
usnesením č. 16/12/2019. 
Částka vyčleněná na participativní projekty v roce 2020 činí 300 000 Kč, maximální náklady na jeden 
projekt mohou činit 100 000 Kč včetně DPH. 

2. Navrhování (od 1. prosince 2019 do 28. února 2020)  
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Mukařově. 
Návrh musí obsahovat: 

• název projektu 
• přesnou lokalitu (adresa nebo GPS souřadnice) 
• odůvodnění (přínos pro obec a její obyvatele) 
• podrobný popis stavu před a po realizaci projektu (nutno doložit fotodokumentací 

současného stavu, soupis prací a popis navrhovaných staveb nebo mobiliáře, v případě 
návrhu na pořizování typizovaných prvků jejich technické označení 

• orientační rozpočet realizace 
• případné zapojení navrhovatele a dalších osob do realizace projektu 
• 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 

3. Veřejná prezentace 
Navrhovatelé mají právo prezentovat svůj návrh na veřejném setkání, které se uskuteční dne 18. 2. 
2020 od 19 hodin v restauraci U kostela v Mukařov. 

4. Hodnocení návrhů (březen 2020) 
Návrhy, které splní formální náležitosti uvedené v kap. 2, posoudí výběrová komise, jejíž složení 
schválí zastupitelstvo obce. Komise bude hodnotit realizovatelnost projektu z majetkoprávního a 
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 2020) 
Projekty, které doporučí výběrová 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. 

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 
webové stránce obce Mukařov a rada obce naplánuje jejich realizaci v nejkratším možném termínu. 
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