Máte nápad, jak změnit naši obec, a nevíte, co s ním a na koho se obrátit? Chcete se aktivně zapojit
do života v Krhové? Obec Krhová provádí tzv. participativní rozpočet s názvem Nápady pro
Krhovou, na který jsme uvolnili částku 100 tisíc korun. Tyto peníze mohou být použity třeba právě
na Váš projekt. Obec tyto peníze poskytne na nápady, které získají ve veřejném hlasování na
webových stránkách obce Krhová www.krhova.cz nejvyšší počet hlasů.
A jak přesně bude celý proces probíhat? S návrhem může přijít každý občan Krhové, který je starší
15 let. Projekt musí splnit i další podmínky výzvy, a to, že se místo realizace Vašeho nápadu nachází
na pozemcích nebo v budovách patřící obci. Orientačně propočet nákladů a časový harmonogram
pro realizaci. Samotná realizace pak musí proběhnout do konce roku 2019.
Vaše návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří, jestli je formulář správně vyplněn, jestli
jsou doloženy všechny povinné přílohy a zda se nápad týká pozemků a budov ve vlastnictví obce
Krhová. Návrhy, které projdou formální kontrolou, se posoudí v další fázi, jestli jsou nápady z
technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci obce. V květnu budou
všechny realizovatelné návrhy představeny veřejnosti, a to na stránkách www.krhova.cz.
O tom, které návrhy budou nakonec realizovány, rozhodnou hlasováním sami občané obce Krhová.
Hlasování se uskuteční od 1. do 30. června 2019. Vítězný nápad obec Krhová zrealizuje do konce
roku 2019.
Zapojte se!!

S přátelským pozdravem
Ing. Kateřina Halaštová, starostka obce

JAK TO BUDE PROBÍHAT ???

Máte nápad !!
Od 1.2.2019 startuje výzva „Nápady pro Krhovou“. Přihlaste se a získejte
na svůj nápad finanční prostředek a obec Krhová ho do konce roku 2019
zrealizuje.

Vyplňte formulář.
Formulář najdete na webových stránkách obce Krhová a v tomto čísle
zpravodaje. Vyplňte ho a odešlete ho. Termín od 1.2.2019 do 30.4.2019.

Hodnocení.
Nápad prochází kontrolou formálnosti a přijatelnosti.

Hlasujte!!
Vyberte a hlasujte na webových stránkách obce Krhová pro ten nejlepší
projekt. Termín hlasování od 1.6.2019 do 30.6.2019.

Realizace.
Vítězný nápad obec Krhová zrealizuje do konce roku 2019.

Úvod
„Jak na to“ slouží předkladatelům v rámci projektu Nápady pro Krhovou 2019 k usnadnění
vyplnění formuláře nápadu. Je zde podrobně popsán význam jednotlivých polí. Jsou zde uvedeny
požadavky, jaké informace musí být ve formuláři obsaženy, aby byl vyplněn správně a aby tak
měl předkladatel větší šanci uspět při hodnocení.

1. Základní údaje nápadu
Název nápadu
Název, pod kterým bude po dobu výzvy nápad zaevidován.
Zkrácený popis nápadu
Jedná se o základní stručný popis projektu. Obsah by měl odpovídat na tyto otázky: Proč je nutné
nápad realizovat? Komu je nápad určen? Tento text bude sloužit pro prezentaci projektu na
webu obce Krhová.
Předkladatel
V této záložce předkladatel uvede kontaktní osobu nápadu. Tento údaj bude uveřejněn na
webových stránkách obce Krhová.

2. Identifikace předkladatele
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení předkladatele.
Adresa bydliště: adresa předkladatele - musí být na území obce Krhová
Telefon: telefonní číslo kontaktní osoby (bez mezer).
E–mail: e-mail kontaktní osoby. Bude sloužit pro další komunikaci s předkladatelem v případě
výzev pro nápravu nedostatků shledaných při kontrole formálních náležitostí a hodnocení
přijatelnosti.
Podmínka, že je předkladatel starší 15 let – předkladatel zaškrtnutím pole prohlašuje, že je
starší 15 let.

3. Základní informace o nápadu
Přesná lokalizace místa, kterého se realizace týká
Jedná se o adresu místa realizace nápadu. Předkladatel musí splnit povinné eliminační kritérium
výzvy a to, že místo realizace je místo nebo budova v majetku obce Krhová. Do pole mohou být
dopsány údaje z katastru nemovitostí nebo GPS souřadnice.

Popis nápadu (zde popište současný a zamýšlený stav)
Jedná se o popis dalších rozšiřujících informací o nápadu předkladatele. Zdůvodnění potřebnosti
projektu, popis výchozí situace před předložením nápadu a následně stav po realizaci nápadu.
Jakých cílů chcete realizací nápadu dosáhnout, co změnit a co bude celkovým výstupem nápadu.
 Jaký problém nápad řeší (např. rekonstrukci dětského hřiště);
 Co je cílem nápadu (např. úprava nevyhovujícího prostoru);
 Výstupy nápadu (např. 10 ks laviček, výsadba 5 ks stromů).
Navrhovaný harmonogram a rozpočet nápadu
Orientačně také zjistěte, jaké náklady a harmonogram budou na realizaci vašeho nápadu
potřeba. Ke zjištění nákladů můžete provést vlastní průzkum, například u dodavatelů služeb a
komponentů nebo u realizátorů podobných projektů.

Upozornění: Termín pro podání nápadu je stanoven od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019.
Pokud předkladatel doručí formulář v pozdějším termínu, bude jeho nápad vyřazen z důvodu
nesplnění pravidel výzvy.

4. Seznam příloh
Povinné přílohy
- vyplněný elektronický dokument Nápady pro Krhovou - formulář pro nápad (*excel)
- fotodokumentace současného stavu případně vizualizace stavu budoucího. Doložení
fotografie místa realizace nápadu - maximální velikost 3 MB, formátu pdf., jpg., png.

5. Odeslání nápadu
Po vyplnění celého elektronického dokumentu Nápady pro Krhovou - formulář pro nápad
(*excel) odešlete vč. povinných příloh (fotodokumentace) na email starosta@krhova.cz do
předmětu napište „Nápady pro Krhovou“.

ZÁROVEŇ LISTINNOU PODOBU NÁPADU podepsanou předkladatelem vč. povinných příloh
doručte na podatelnu Obecního úřadu Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová a to v úředních
hodinách nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a to do termínu 30. 4. 2019.

V případě požadavku na doplnění informací k hodnocení nápadu bude předkladatel na jím
uvedený kontaktní e-mail zaslána písemná výzva k doplnění. Nápad, který splní podmínky
kontroly formálních náležitostí, bude předložen k dalšímu hodnocení v rámci kontroly

přijatelnosti. Po celém procesu hodnocení je nápad změněn v návrh a zařazen do veřejného
hlasování.

6. Hlasování
Na webových stránkách obce Krhová www.krhova.cz proběhne v termínu od 1.6.2019 –
30.6.2019 hlasování o projektech, které prošly všemi fázemi hodnocení.

Upozornění: O začátku hlasování budou občané obce informováni prostřednictvím webových
stránek obce Krhová, v obecním zpravodaji a facebookových stránkách obce Krhová.

7. Zdroje informací
Všechny náležitosti a informace vztahující se k projektu Nápady pro Krhovou naleznete
na webových stránkách obce Krhová.
Informace Vám poskytne:
- Ing. Kateřina Halaštová, starosta@krhova.cz, tel. 730 517 160
- Vendula Grygaříková, obec@krhova.cz, tel. 730 517 146

Upozornění: V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu
na tel. 730 517 160.
Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady pro Vás!

