Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 28/6/2019
ze dne 1. 3. 2019

k vytvoření projektu participace občanů na výběru realizace
budoucích občanských projektů v obci Zdiby
Rada obce Zdiby

I.

Schvaluje
návrh záměru projektu participace občanů na výběru realizace budoucích občanských
projektů v obci Zdiby dle důvodové zprávy;

II. Ukládá

starostce obce Zdiby:
1. zahájit přípravy k realizaci projektu dle bodu I;
2. průběžně informovat radu obce o dalším vývoji či podnětech anebo návrzích.
termín: průběžně
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

starostka

Provede:

starostka

Na vědomi:

-

Projednáno s:
Přílohy:

důvodová zpráva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 28/6/2019
Současné vedení obce Zdiby by rádo umožnilo participaci občanů obce Zdiby na jejím dalším rozvoji.
Zájmem je dát prostor občanům, kteří chtějí měnit obec Zdiby k lepšímu, mají své nápady a vize do
budoucnosti a přistupují k návrhům na zlepšování obce pozitivními podněty. Chceme proto připravit
pro občany možnost účastnit se projektu „Dobrý nápad pro obec Zdiby“, a to formou webové aplikace,
která bude sloužit občanům obce jako místo k prezentaci návrhů vlastních projektů, s možností
spravedlivého hlasování o podpoře k získání možnosti realizaci vítězného projektu, který bude
následně obcí realizován.
Základní body postupu:
1. Generátor unikátních kódů pro přístup do aplikace
2. Uživatelé mohou odesílat vlastní návrhy projektů obci Zdiby k ověření
3. Ověřené projekty budou vloženy na web
4. Hlasování dle zadaných pravidel
5. Vítězný projekt a jeho následná realizace obcí
Realizace tohoto projektu bude podmíněná dalšími úkony a realizací činností s tím souvisejících, jejichž
provedení je navrhováno starostce obce s tím, že tato bude průběžně informovat radu obce o dalším
vývoji či podnětech anebo návrzích.

