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Máte nápady coby se mohlo objevit či zlepšit ve Vísce?

Místostarosta Obce Višňová Michal Scheidl přichází s iniciativním návrhem - zavést každoročně
participativní rozpočet, česky řečeno "zatáhnout" veřejnost do spolurozhodování, jak by měla
obec vypadat, co by se mělo postavit, zrealizovat na veřejném prostoru. Přihlásit se do
soutěže, přijít s nápady na zlepšení mohou jednotlivci, skupiny občanů, spolky, osady, zájmové
sdružení ...

Výbor Občanského sdružení Víska se rozhodl též "zvednout vhozenou rukavici" a přijít s
žádostí. Pokud někdo ze spoluobčanů chce být nápomocen, nechť s nápadem přijde do
31.1.2021. A to buď přes e-mail frantisek.tuhy@email.cz či osobně. Podrobnější informace
můžete zjistit v níže uvedeném článku přímo od Michala Scheidla.

Vážení přátelé, spoluobčané.

V rámci umožnění zapojení veřejnosti do fungování obce a využití kreativního potenciálu
obyvatel jsme připravili pro rok 2021 novinku v podobě participativní části rozpočtu.
Jedná se o možnost veřejnosti vymyslet, předložit, odhlasovat a následně realizovat své
nápady na zlepšení veřejného prostranství ve Višňové a okolních osadách. Pro letošní
rok byla pro participativní položku vyčleněna částka 120.000,- Kč. Jedná se o sumu, která
byla obci v uplynulém roce vrácena zpět od obalové společnosti EKO-COM a.s. za
vytřídění 38,4 tun odpadu. Naším záměrem je, aby částka byla rozdělena mezi vítězné
návrhy a zůstala tak v obci. Tímto Vám velice děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl!

Postup je následovný:
1. Nápad,
námět, myšlenku podejte na obecní úřad do 28.2.2021. Cena musí být
finančně náročná maximálně do 50 % alokované částky, tzn. do 60.000,- Kč.
Návrh
může podat občan, skupina občanů, spolky a sdružení.
1. Došlé
návrhy posoudí Rada obce z hlediska majetkových vztahů, právních
předpisů, finanční náročnosti, možného technického řešení, termínu
realizace a
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rozhodne o zařazení návrhů do ankety.
2. Proběhne
hlasování veřejnosti (občanů od 15 let).
3. Podle
výsledku hlasování veřejnosti bude sestaven žebříček vašich návrhů až
do
celkové částky 120.000,- Kč, podle kterého budou jednotlivé akce realizovány.

Pro další informace a s případnými dotazy se na mě neváhejte obrátit na tel. 725 329
933, michal.scheidl@ob-vis.net

Michal Scheidl
místostarosta obce
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