PA R T I C I PAT I V N Í R OZ P O Č E T
PRO HUSINEC A ŘEŽ
K posílení zapojení občanů do úvah, diskusí a rozhodování o rozvoji obce.
Participativní rozpočet (PR) je moderní nástroj rozvoje obcí, městských částí
a měst. Postupně se rozmáhá hlavně ve
vyspělých zemích a Česko není výjimkou. Podstatou PR je, že skupiny občanů
samy navrhují, propagují a před ostatními obhajují obecní rozvojové projekty,
z nichž se ve finále hlasováním občanů
jeden projekt vybere k realizaci. Obec
samozřejmě musí předem na PR vyčlenit
část obecního rozpočtu, celou věc propagovat, zorganizovat a logisticky podpořit.
Cílem PR však zdaleka není jen realizace vybraného projektu, jak se může zdát.
Důležitý je proces PR od začátku do konce podle hesla „cesta je cíl“. PR je velmi
funkční nástroj, jak formou přirozeného
zájmu posílit zapojení občanů do úvah,
diskusí a rozhodování o rozvoji obce.
Vzájemná komunikace občanů o reálných potřebách a prioritách obce pak
přispívá k lepšímu porozumění, posiluje
obecní pospolitost a pocit sounáležitosti.
Proto chceme PR vyzkoušet v roce
2019 i u nás v Husinci a Řeži. Určitě už
v Česku nebudeme první, ale stále budeme mezi průkopníky. Protože s PR zatím
nemáme praktické zkušenosti, plánujeme
alokovat na vybraný projekt v obecním

rozpočtu na rok 2019 pouze 100 000 Kč.
To představuje zhruba půl procenta celkových obecních ročních výdajů. Když se
ale PR osvědčí a bude se nám zamlouvat,
může být do budoucna běžnou součástí
každoročního rozpočtování rozvoje naší
obce a částku můžeme navýšit.

NA CO SE TEDY V ROCE
2019 PŘIPRAVIT?

Pro koordinaci agendy PR v naší
obci vznikne speciální web stránka, kde
budou zveřejňovány důležité informace
o termínech, navrhovaných projektech,
instrukce k registraci atd. O dalším vývoji realizace participativního rozpočtu
se dozvíte na nástěnkách v obci, a kdo
máte registrovaný e-mail či číslo mobilního telefonu na obecním úřadu, tak
také e-mailem nebo SMS.

Leden - Veřejné informační setkání občanů, kde bude vše kolem PR podrobně vysvětleno a bude velký prostor pro
dotazy.
Únor/březen - Skupiny občanů budou předkládat rámcové návrhy svých
projektů, z nichž budou vybrány ty realistické s ohledem na náklady, právní
a další případná omezení.
Květen - Veřejné prezentace a obhajoba projektů navrhovateli v realizačním
detailu.
Červen - Registrace a hlasování občanů
obce o navržených projektech.
Červenec/prosinec - Realizace zvoleného projektu.

Odkazy na příklady realizaci participativního rozpočtu odjinud:

Uvedený harmonogram je zatím předběžný.

Daniel Münich

https://news.d21.me/cs/ruzne/planujeterozpocet-na-rok-2019-nezapomente-naparticipaci/
PR v Říčanech https://news.d21.me/cs/
mesta/v-ricanech-se-hlasovalo-oinvesticich/
PR v New Yorku https://council.nyc.gov/
pb/
https://www.participatorybudgeting.org/
participatory-budgeting-in-nyc/
PR v Mníšku pod Brdy https://vote.
d21.me/cs/info/napadpromnisek

Jedním z hlavních cílů tohoto volebního období je v naší obci bezesporu příprava nového územního plánu. I když
jeho zadání bylo schváleno zastupitelstvem již v roce 2016, rozjely se práce naplno až v posledních měsících.
Na základě schváleného zadání územního plánu a podnětů od občanů, které
nám v průběhu posledních týdnů zaslali, nyní zpracovatel připravuje návrh
nového územního plánu. Cílem nového
územního plánu je nastavit pravidla další výstavby v obci tak, aby umožňovala

přiměřený rozvoj s ohledem na potřeby
stávajících i budoucích obyvatel.
Zjednodušeně řečeno má nový územní plán více dbát na to, aby nová výstavba
byla doprovázena i potřebnou občanskou
vybaveností. Chceme předcházet skokovému stavebnímu boomu bez zajištění
odpovídající infrastruktury tak, jako se
stalo cca před deseti lety. Stejně tak by
měl nový územní plán odstranit některé
problematické jevy, které ten stávající řešit neumí. Zároveň chceme do územního
plánu ve vhodných lokalitách přímo za-

pracovat některé prvky regulace tak, aby
nová zástavba měla v jednotlivých plochách jednotný nebo obdobný charakter.
Lze očekávat, že v průběhu jara příštího roku bude připraven první návrh nového územního plánu. Následovat bude
projednání s dotčenými orgány státní
správy a vyvěšení na úřední desce obce
k připomínkám občanů s následným veřejným projednáním.
O celém procesu vás budeme dále informovat.
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PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
V PLNÉM PROUDU

Martin Dymáček

NAŠE OBEC
JE VIZITKA
NÁS VŠECH
Chtěli bychom poprosit všechny
občany, aby nezapomínali, že vzhled
obce záleží na každém z nás. Stále se
objevuje nešvar skládek a netřídění
odpadků. Naopak děkujeme všem,
kteří poctivě třídí a neodkládají odpad u popelnic ani jinam, kam nepatří. Děkujeme též všem pejskařům,
kteří po svých čtyřnohých přátelích
poctivě uklízí zanechanou stopu
a venčí je v obci bezpečně na vodítku. Budeme se snažit vyjít vstříc
i těmto čtyřnohým psím obyvatelům
a v nejbližší době zrealizovat projekt
psí louky, kde se budou moci družit
a scházet a mít prostor pro volný
a bezpečný výběh.
Veronika Kristová

KONTROLA LÁVKY PRO PĚŠÍ
PŘES VLTAVU V ŘEŽI
Na konci srpna letošního roku byla
z návrhu obce provedena mimořádná
prohlídka lávky pro pěší přes Vltavu
v Řeži. A to jak ze člunu, tak přímo
z lávky společností PONTEX.
Ze závěrů této zprávy vyplývá, že lávka je v dobrém stavu, ale je nutné o ni
periodicky pečovat. Nahradit poškozená osvětlovací tělesa či vyzvat provozovatele plynovodu k řádné údržbě jeho

zařízení. Dále pak sledovat protikorozní ochranu ocelových částí lávky a vyčistit pilíře od vegetace.
Následně na podzim letošního roku
byla provedena reklamační oprava lávky společností STRABAG, v rámci které byla provedena oprava protikorozní
ochrany ocelových částí lávky a řádně
upevněn dřevěný kryt lávky.
Tomáš Pfeifer
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