KO – PROJEKTY
Vážení občané,
máte nápad, jak vylepšit své okolí? V rámci procesu participativního rozpočtování
můžete předkládat své návrhy projektů na zlepšení kvality života v Kopřivnici a
místních částech a následně rozhodnout, kam bude část městského rozpočtu (pro
letošní rok je to 500 tis. Kč) investována.
Návrh na jeden či více projektů může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým
bydlištěm na území města Kopřivnice či v jeho místních částech. Každý návrh musí
svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starší 15 let.
Návrh včetně povinných příloh je možné podat:
a) v papírové formě na předepsané listině osobně na podatelně MÚ Kopřivnice
(nebo zaslat poštou) nebo
b) elektronicky na e-mail barbora.sopuchova@koprivnice.cz
Návrh projektu se musí týkat města Kopřivnice nebo jeho místní části a současně musí
být proveditelný pouze na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. Jeho
předpokládané náklady nepřekročí částku 500 tis. Kč včetně DPH. Projekt je investiční
(stavební) akce ve veřejném prostoru a bude přístupný a využitelný pro širokou
veřejnost.
Všechny projekty, které splní formální náležitosti a projdou věcným hodnocením,
budou představeny členům Komise Zdravého města. Z těchto návrhů pak komise
doporučí projekty, které budou prezentovány na veřejném projednání a veřejnost
z nich hlasováním vybere ty, které budou realizovány.
Hlasování proběhne pouze elektronickou formou prostřednictvím internetu či mobilní
aplikace. Hlasující může projektům rozdělit maximálně dva kladné a jeden záporný
bod. Pro občany, kteří nemají počítač nebo jsou bez přístupu na internet, bude
zajištěna možnost hlasování ve veřejně přístupných místech (např. SeniorPoint,
Knihovna, Informační centrum, atd.).
O tom, které návrhy budou realizovány, bude rozhodnuto na základě pořadí návrhů a
součtu nákladů na jejich realizaci, které je možno pokrýt z alokované částky 500 tis.
Kč. Vítězné projekty budou předány Radě města Kopřivnice ke schválení a jejich
realizace přechází do kompetence města.

Odbor rozvoje města

► Příjem návrhů zahájíme 13. 5. 2019 a ukončíme 14. 6. 2019 ◄
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