Pravidla pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města Vítkova
Osadní výbory navrhují podle těchto pravidel použití finančních prostředků na investice, opravy
a údržbu, které jsou jim schváleny odděleně v rámci rozpočtu města pro daný kalendářní rok.
Jsou určeny pro rozvoj místních částí.
Článek I.
Možnosti použití finančních prostředků
Finanční prostředky mohou být použity na řešení problémů v místních částech (např. opravy
komunikací, chodníků, městských budov, aj.). Také mohou být využity na zlepšení kvality
života v místních částech (např. úpravy veřejných prostranství, instalace sportovních prvků,
zařízení pro děti, seniory, rodiče s dětmi, výstavba sportovišť, aj.).
Článek II.
Návaznost finančních prostředků na rozpočet města
1. K financování potřeb občanů v místních částech schválí zastupitelstvo města
finanční
částku v rozpočtu pro daný rok. Finanční odbor zajistí oddělenou evidenci
v účtování
pro
jednotlivé místní části.
2.

Výše finanční částky pro každou místní část se stanoví podle následujícího vzorce:
Pevná částka 30.000,- Kč + 700,- Kč za každého obyvatele místní části k 1.1. kalendářního
roku předcházejícímu roku, na který je rozpočet schvalován.

3.

Pokud přidělené prostředky v daném kalendářním roce nebudou vyčerpány, zůstatek
se převede do roku následujícího. Prostředky musí být vyčerpány nejpozději v roce, ve
kterém se konají volby do městského zastupitelstva.

Článek III.
Způsob čerpání finančních prostředků
Použití finančních prostředků probíhá v úzké spolupráci osadního výboru s ostatními občany
příslušné místní části. Členové osadního výboru shromáždí návrhy na použití finančních
prostředků. Poté je zveřejní takovým způsobem, aby se s nimi mohli seznámit obyvatelé místní
části. (prostřednictvím facebooku, na vývěsních deskách, uspořádáním ankety, kombinací
různých metod,…).
Připomínky a návrhy předávají občané osadnímu výboru. Osadní výbor je povinen projednat
došlé návrhy s občany na veřejné schůzi.
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Osadní výbor seřadí návrhy dle občanských priorit a předloží je zastupitelstvu města. To bude
při rozhodování maximálně zohledňovat navržené priority. V odůvodněných případech může
zastupitelstvo rozhodnout o realizování jiného než prioritního návrhu.
Pokud vybraný návrh, který je předložen zastupitelstvu, je finančně tak náročný, že jej nepokryjí
prostředky určené pro místní, může osadní výbor požádat o mimořádné vyplacení prostředků
z následujícího roku, ne však, je-li to již rok dalšího volebního období.

Článek IV.
Realizace schváleného návrhu
Návrh, který je zastupitelstvem schválen, realizuje příslušný odbor městského úřadu v úzké
spolupráci se členy osadního výboru.
Článek V.
Ostatní ustanovení
V místní části, ve které nebyl zřízen osadní výbor, rozhoduje o užití finančních prostředků
zastupitelstvo města.
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem Města Vítkova dne 11. prosince 2019, usnesením
č. 567/9 a nabývají účinnosti 1.1.2020.
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