
       VYLEPŠÍME HODONÍN SPOLEČNĚ 2023 
Máte nápad, jak vylepšit naše město? Chybí vám něco ve vašem okolí nebo přímo ve vaší ulici? 

Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do participativního rozpočtování v Hodoníně. 

 

Celkem budou rozděleny 2 mil Kč. Pro Vámi navrhované projekty, které by měly mít minimální 

předpokládanou hodnotu 20 000 Kč a maximální 500 000,- Kč. 

 

Pravidla pro podání projektu: 

 

Podání projektu 
 

 fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Hodoníně  
 každá osoba může podat i více než 1 návrh 

 hodonínské neziskové organizace 

 

Nákladovost projektu:  
 stanovte přibližné náklady na váš projekt  
 náklady na předložený projekt nesmí přesáhnout maximálně stanovenou částku 500 000,- Kč 

 před odevzdáním alespoň jedna konzultace k projektu na MěÚ (kontaktujte městského koordinátora 

projektu) 

 

Náležitosti projektu: 
 
 identifikace navrhovatele  
 název projektu  
 odůvodnění - jakou situaci návrh řeší, co je jeho cílem, čím bude přínosný  
 popis (o co nejpřesněji popište projekt, aktivity, prvky, způsob realizace atd.)  
 předpokládané náklady na projekt  
 pro koho bude projekt přínosný  
 místo realizace projektu   
 přesné místo realizace projektu (název ulice, GPS souřadnice, parcelní číslo pozemku) 

 
 musí se jednat o prostranství či majetek ve vlastnictví města Hodonína  

 
 jestliže se bude jednat o majetek či prostranství v soukromém vlastnictví, je potřeba doložit příslib 

majitele o bezplatném pronájmu případně převodu městu Hodonínu po dobu trvání realizace 

projektu  
 přílohy ve formě obrázků, fotografií, vizualizace, výkresů atd.  
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu GDPR (příloha č. 2) 

 

Sběr projektů: 

 od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023  
 formulář naleznete na www.hodonin.eu – pin city – projekty participace - 2023  

 
 formulář vytiskněte (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu), vyplňte, podepište a odevzdejte na podatelně: 

Národní třída 373/25, Hodonín nejpozději 31. 7. 2023 do 13:00 hod, nebo doručte poštou s razítkem pošty 

nejpozději s datem 31. 7. 2023 (Obálku označte heslem: „Vylepšíme Hodonín společně 2023“) 
 
 

http://www.hodonin.eu/


Informace k soutěži poskytne, také koordinátorka projektu Ing. Jana Holomčíková, odbor rozvoje města, 

tel. 518 316 249, e-mail: holomcikova.jana@muhodonin.cz 

 

Vyřazení projektu: 
 
Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům městského úřadu.  

Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Pokud projekt nebude 

splňovat předepsaná pravidla (například nedodržení rozpočtu, projekt nebude v kompetenci města, 

majetkové vztahy atd. nebo například se bude jednat o projekt, který má město v plánu řešit v rámci 

dlouhodobého záměru), nebudou tyto projekty postupovat k prezentaci a hlasování. Pokud se tak stane, 

autoři projektů budou informování o důvodech tohoto rozhodnutí. 

 

Podporovány nebudou tyto návrhy projektů: 
 

 opravy chodníků a komunikací 
 

 projekty, které si žádají změnu územního plánu 
 

 projekty, které již jsou ve Strategickém plánu 

(http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093770) nebo akčním plánu rozvoje 

města Hodonína http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093772  

Tyto dokumenty jsou dostupné na http://www.hodonin.eu/odbor-rozvoje-mesta/, 

 pod záložkou Strategický plán rozvoje města. 
 

Prezentace projektu: 
 

 datum, čas a místo veřejných prezentací bude známo nejpozději měsíc před samotnou prezentací  

 každý navrhovatel, jehož navrhovaný projekt bude splňovat povinné náležitosti a bude realizovatelný, 

má povinnost prezentovat návrh na veřejném projednání prezentace maximálně na 5 min 
 

 přímo na veřejné prezentaci bude probíhat první kolo hlasování, nebude-li se moci navrhovatel 

zúčastnit veřejné prezentace, může být zastoupen jinou jím pověřenou osobou.  

 

 Hlasování na veřejné prezentaci bude probíhat formou hlasovacích lístků, tyto hlasy pak budou 

přičteny k celkovému výsledku veřejné elektronické ankety.  

 

 

Pro inspiraci: 
 
Pro inspiraci na www.hodonin.eu – Město a úřad – Zdravé město a MA 21- participativní rozpočet, 

uvádíme odkazy na obdobné projekty v jiných městech. Nechejte se inspirovat i minulým ročníkem, 

který naleznete na https://hodonin.pincity.cz/ 

 

Hlasování: 

 

1. kolo hlasování 
 
První vlna hlasování proběhne v rámci veřejné prezentace projektů (září 2023). Bude se jednat  

o jedinou možnost fyzického hlasování a tím i zvýšení šance na vítězství.  

 
 
2. kolo hlasování (elektronické hlasování): 
 
říjen - listopad 2023 
 

http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093770
http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093772
http://www.hodonin.eu/odbor-rozvoje-mesta/
http://www.hodonin.eu/
https://hodonin.pincity.cz/


O projektech, které prošly vyřazováním a byly odprezentovány na veřejném projednání, budou 

občané moci také hlasovat v druhém kole hlasování, které proběhne online na webu města. Výsledky 

hlasování, budou průběžně zveřejňovány tamtéž. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných 

projektů, datum vyhlášení bude upřesněno. Všichni navrhovatelé úspěšných projektů budou 

odměněni. 

 

Realizace projektů: 
 
Do realizace budou postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů (z obou kol 

hlasování) až do výše stanoveného participativního rozpočtu. Občané budou průběžně informováni 

 o stavu realizace všech vítězných projektů. 
 
Vítězné návrhy projektů budou předány radě města (RM) ke schválení a následně příslušným odborům 

k realizaci. Odbory budou spolupracovat s navrhovateli projektů na jejich realizaci. Upozorňujeme,  

že RM má pravomoc realizaci projektů zamítnout, kdykoli během procesu.  

 

Pro platnost návrhu projektu je nutné vyplnit všechny položky formuláře. Vyplněný formulář odevzdejte 

do 31. 7. 2023 do 13:00 hod v písemné podobě na podatelně Městského úřadu Národní třída 373/25,  

nebo doručte poštou s razítkem pošty s datem 31. 7. 2023. (Obálku označte heslem: „Vylepšíme 

Hodonín společně 2023“) 

 

 

 

Příloha: 

č. 1 Identifikace navrhovatele 

č. 2 GDPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



č. 1 Identifikace navrhovatele 

Navrhovatel: 
 
Jméno a příjmení: 

……………………….…………………………………………………………………..……… 

 

Rok narození: 

.…………..……………………………………………………………………………..……….. 

 

Adresa bydliště na území města Hodonína: 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

Adresa trvalého bydliště (pokud se adresy liší): 

………………………………………………………...…………………….………...………… 

 

E-mail:………………………………………………………………………….……..………… 

 

Telefon:…………..…………………………………………………………………………….... 

 

Projekt 
 
Název: ........................................................................................................................................... 

 

Odůvodnění (jakou situaci projekt řeší, čím bude přínosný):  

 

...................................................................................................................................................... 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

...................................................................................................................................................... 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

 

Popis (co nejpřesněji popište projekt, aktivity, prvky, způsob realizace atd.): 

 

...................................................................................................................................................... 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

...................................................................................................................................................... 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

 

Pro koho bude projekt přínosný: 

 

...................................................................................................................................................... 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 

...................................................................................................................................................... 

…………………..……………………………………………………………………..……….. 



            Místo realizace projektu v Hodoníně (název ulice, GPS souřadnice, parcelní číslo pozemku atd.): 

….......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….......................... 

.............................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Předpokládaná výše nákladů včetně DPH: 

……………………………………………………………………….…………................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Přílohy (fotografie, nákresy, mapy, vizualizace, atd.): 

 

Oznámení: 

V případě, že bude váš návrh úspěšný, bude vaše jméno a příjmení uvedeno na informační tabuli 

k realizovanému projektu, a to jako poděkování za vaši iniciativu. 

 

 

Datum a podpis: 

 

…………………..................



Č.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 13 a 14 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR”) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Město Hodonín tímto informuje navrhovatele projektů z rozpočtu města Hodonína o způsobu a rozsahu zpracování jejich 

osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to 

v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Hodonína a zpracovává je v souladu s platnými právními 

předpisy na ochranu osobních údajů.  
 

1. Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Správce osobních údajů: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín,  

IČ: 00284891; ID datové schránky: mwvbvks; Telefon: 518 316 111 (ústředna)  

Adresa E-podatelny: epodatelna@muhodonin.cz (elektronická podání)  
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Kateřina Malátová, tel. č. 518 316 163, email: poverenec@muhodonin.cz 
 

2. Subjekty a kategorie osobních údajů: 

Subjekty osobních údajů jsou: 

 Navrhovatel/é projektů z rozpočtu města Hodonína  
 

Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rok narození, telefon, e-

mail. 
 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování: 
 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem Vaší identifikace, komunikace a kooperace mezi Vámi a  správcem, za účelem 

projednání a vyhodnocení Vašeho návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Hodonína. 

Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. b), e) GDPR). 
 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl předat údaje do třetí země: 
 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce. Osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu a při 

dodržení veškerých bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů.  

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení budou uvedeny u hodnocení projektu.   

 

5. Doba uložení osobních údajů:  
 

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje uchovány v souladu se 

spisovým plánem správce v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. 
 

6. Informace o právech subjektu údajů: 
 

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a 

právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu a 

nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s 

příslušnými ustanoveními GDPR a  souvisejících právních předpisů. 
 

7. Svá práva můžete uplatňovat následujícími způsoby: 
 

 osobně u správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu, 

 písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen, 

 e-mailem správci nebo pověřenci s elektronickým podpisem, opatřeným kvalifikovaným certifikátem, 

 datovou schránkou. 
 

8. Další informace: 
 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich 

použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby. Správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetí země. 

 

Datum a podpis: 

 

………………..…………..……………......... 

 

mailto:epodatelna@muhodonin.cz
mailto:poverenec@muhodonin.cz

