Projekty zaslané v rámci participativního rozpočtu
Kromě dvou uvedených projektů určený k hlasování byly doručeny další čtyři návrhy, které
byly také shledány jako velmi podnětné a přínosné. Odborná pracovní skupina se velmi
podrobně zabývala všemi aspekty, které navrhované projekty přináší. Bohužel tyto projekty
nesplnily zadaná kritéria a podmínky participativního rozpočtu, a to ať už z důvodu
překročení rámce finančních prostředků vymezených na daný návrh anebo z důvodu, že
navrhovaný pozemek nebyl v majetku města, případně z formálních nedostatků.
Ačkoliv nebyly vybrány do závěrečné fáze participativního rozpočtu, neznamená to, že
„skončí v koši“. S podněty, které z těchto projektů vzešly, bude dále pracováno, zejména při
přípravě strategických dokumentů města.
 Lavička (výhledové posezení) na ulici Polské a parkoviště na ul. Sjednocení
Tento projekt paní Lenky Figallové počítal s vybudováním výhledového posezení
(lavičky) u cedule s popisem Beskyd na ul. Polské u Radaru a dále se spojením
vyhrazeného parkoviště pro stání na ul. Sjednocení – zrušení pásu zeleně, na kterém
stejně auta stojí (srovnat, vyštěrkovat).
 Veřejné dětské hřiště pro nejmenší
Tento projekt zaslala paní Bc. Denisa Sochová a hlavním cílem projektu bylo vytvořit
veřejné, oplocené dětské hřiště, kde by našly vyžití i nejmenší děti (1r+). Realizací
by vzniklo moderní bezpečné hřiště s atrakcemi a krytým pískovištěm, které
by odpovídalo věku a náročnosti nejmenších dětí a které ve Studénce chybí. Projekt
měl být realizován v areálu letního stadionu ve Studénce, jenž bohužel není v majetku
města Studénky.
 Přírodní park a zahrada pro všechny
Tento projekt byl předložen paní Mgr. Pavlou Mrózkovou a cílem byla možnost
přeměnit nevyužitou plochu ve městě na prostor společného setkávání občanů.
Vytvořit místo k relaxaci, hře, poznávání i práci. Pro děti i dospělé. Místo, kde vznikne
zahrada, jedlý les, květinové skalky, posezení a naučné centrum. Interaktivní park
s rozlohou cca 2000 m2 volně přístupný všem. Jedná se o pozemky města Studénky
v blízkosti areálu bývalého mlýna „na Šplíchově“.
 Rekonstrukce stezky „Mezi zahrádkami“
Tento projekt podal pan Bc. Petr Hošek. Hlavním cílem je postavení nového
veřejného osvětlení a zpevnění komunikace stezky „Mezi zahrádkami“. Stezka je
velmi vytížená všemi občany města. Pěší či cyklisté využívají tuto cestičku jako
nejkratší spojení mezi centrem a nádražím, případně výrobním areálem bývalé
Vagónky. Dosavadní stav je však silně nevyhovující. Především po dešti se stezka
takřka nedá využít. Přidáním veřejného osvětlení navíc zvýšíme bezpečnost našich
spoluobčanů, kteří tuto stezku využívají i ve večerních hodinách.
Všechny doručené návrhy jsou jasnou ukázkou toho, že naši spoluobčané mají o participaci
na rozpočtu města opravdový zájem a mnohdy jsou ochotni udělat spoustu pro to, aby
pomohli při realizaci. Vytvořit projekt, zajistit potřebný počet podpisů, popsat cíl, vyčíslit
finanční náklady projektu není vůbec jednoduché. Proto patří obrovské poděkování všem,
kteří se zapojili do prvního ročníku participativního rozpočtu. Je vidět, že spoluobčané mají
o dění ve městě velký zájem. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci i v dalších letech.

