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Příloha č. 1: Formulář pro podání projektu 
 

Základní údaje 

Jméno a příjmení navrhovatele 
 
 

Adresa místa trvalého pobytu 
 
 

Telefonický kontakt  

E-mail   

Prohlašuji, že jsem starší 15 let 
 
           ANO                                                               NE 

 

Kategorie 

Zvýrazněte, zda se jedná o velký/střední/malý projekt či speciální projekt pro místní 
části  

Velký projekt alokace 700 000 Kč 

Střední projekt alokace 400 000 Kč 

Malý projekt alokace 200 000 Kč 

 

Buk alokace 50 000 Kč 

Děbolín alokace 50 000 Kč 

Dolní Radouň alokace 50 000 Kč 

Dolní Skrýchov alokace 50 000 Kč 

Horní Žďár alokace 50 000 Kč 

Matná alokace 15 000 Kč 

Otín alokace 130 000 Kč 

Políkno alokace 40 000 Kč 

Radouňka alokace 80 000 Kč 

 

                          Název projektu 

Uveďte výstižný 
název vašeho 
projektu 
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Popis projektu 

Proč  
Proč je projekt dů-
ležitý, co je jeho cí-
lem 

 
 
 
 

Co 
Co by se mělo udě-
lat 

 
 
 
 

Kde 
Parcelní číslo, kata-
strální území, pří-
padně ulice, či přes-
nější popis místa 

 
 
 

 
 
Podáním formuláře souhlasím s Pravidly participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec.   
 
 
Informace o osobních údajích a přístupu k osobním údajům dle čl. 13 a 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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). 
 

1. Správcem osobních údajů je město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec. 

2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Barbora Pešková, e-mail: peskova@jh.cz. 

3. Účelem zpracování osobních údajů je realizace participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec. Město 
Jindřichův Hradec bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje v souladu s čl. 6, 
odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu. 

4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na: www.jh.cz 

 


