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Zápis  

průběhu 12. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 09.03.2020 

 

Pořadové číslo jednání: 12 

Místo konání: zasedací místnost č. 235, ÚMOb MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 

729 29 Ostrava 

Předsedající:   Jan Tabášek, místopředseda komise 

Přítomno:   7 členů komise (viz prezenční listina)  

Další přítomní: Ing. Rostislav Řeha, místostarosta, Mgr. Leona Večeřová, tajemnice 

úřadu, Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení IT, Mgr. Jan Horák, 

projektový manažer a koordinátor MA21 

Omluveni: Ing. Kamil Tomáš 

Neomluveni:   Jiří Koutný, Ing. Vít Macháček 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   17:00 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Pravidla participativního rozpočtu, název participativního rozpočtu 

3. Hlasování o návrhu pravidel participativního rozpočtu 

4. Úkoly  

5. Různé 
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1. Zahájení 

 

Místopředseda komise přivítal přítomné hosty a členy komise na jejím 12. jednání 

a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. 

 

2. Pravidla participativního rozpočtu 

 

Místopředseda komise předal slovo Mgr. Janu Horákovi, projektovému manažerovi 

a koordinátorovi MA21. Mgr. Horák informoval přítomné členy o upravených pravidlech 

participativního rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o připomínky členů 

komise a příslušných vedoucích odborů a vedení úřadu městského obvodu. Pravidla byla 

členům komise zaslána před jejím zahájením a na jednání byla k dispozici rovněž ve fyzické 

podobě. 

 

Místopředseda komise vyzval přítomné členy, aby definitivně rozhodli o názvu participativního 

rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

 

Navrhované názvy: 

„Tvoříme náš obvod“ 

„MOaP sobě“ 

„Tvoříme veřejný prostor“ 

„Vzájemně pro krásnější MOaP“ 

„Náš obvod“ 

„Tvoříme MOaP“ 

„Pro lepší centrum“ 

„Tvoříme Centrum“ 

 

Jednotlivé názvy byly v rámci diskuze projednány. Většina členů komise se neztotožnila 

s užitím zkratky „MOaP“ nebo pojmem „centrum“ v názvu participativního rozpočtu. 

Zkratka městského obvodu není dle jejich názoru široké veřejnosti moc známá a pojem 

„centrum“ vyhodnotili členové komise jako „diskriminační“ k části obvodu – Přívozu. 

Název participativního rozpočtu lze, stejně jako jeho pravidla, měnit každý rok.  

Členové komise se v závěru diskuze shodli na názvu participativního rozpočtu městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kterým bude „Náš obvod“. 

 

Mgr. Horák informoval o provedených úpravách v návrhu pravidel participativního rozpočtu.  

 

Navrhovaný projekt bude muset podpořit minimálně 15 osob, které na území městského 

obvodu nemusí mít trvalé bydliště a každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů 

projektů. 

 

Vyčleněná finanční částka z rozpočtu městského obvodu pro realizaci vítězných projektů 

participativního rozpočtu v roce 2021 je 1 000 000 Kč (náklady na realizaci jednoho projektu 

musí být v rozmezí 20 000 Kč až 400 000 Kč). Předpokládaná doba realizace projektů 

je maximálně 12 měsíců včetně projektové přípravy.  
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Michal Breškovec, člen komise, navrhl, aby se do projektů, které nebudou podporovány, 

přidaly takové projekty, které by byly realizovány formou finančního daru. Návrh byl přijat 

a změna bude v pravidlech zakomponována. 

 

Gabriela Macečková, členka komise, navrhla úpravu sedmé odrážky u projektů, které nebudou 

podporovány, kdy by v závorce byl vložen pouze odkaz na příslušné dotační tituly. Návrh 

byl přijat a změna bude v pravidlech zakomponována. 

 

Mgr. Horák sdělil postup, jakým budou jednotlivé návrhy projektů posuzovány. Nejprve budou 

návrhy projektů kontrolovány z hlediska formálních náležitostí a poté z hlediska 

proveditelnosti. V obou případech budou navrhovatelé průběžně informováni a rovněž budou 

mít stanovenu určitou dobu pro případnou úpravu a doplnění návrhů projektů. Poté budou 

jednotlivé projekty předloženy na jednání komise pro otevřenou radnici a MA21. 

Komise finální seznam doporučí ke schválení radě městského obvodu, která svým usnesením 

schválí seznam k veřejnému hlasování. 

 

První vlna hlasování k návrhům projektů proběhne při veřejném projednání. Druhá vlna bude 

realizována online prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Registrace bude probíhat 

prostřednictvím telefonního čísla, na které bude zaslán ověřovací kód, čímž se zamezí možnosti 

duplicitního hlasování. Každý hlasující bude mít k dispozici 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas. 

Tyto počty však ještě mohou být pozměněny v závislosti na počtu schválených projektů. 

Z aplikace Mobilní rozhlas bude rovněž možno zjistit, na základě souhlasu, údaje o hlasujících. 

Budou zde vloženy doplňující dobrovolné otázky, např. kde se o hlasování dozvěděli, jaký mají 

vztah k obvodu, pohlaví, věk apod. 

 

Mgr. Horák informoval, že Krajský úřad schválil Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz dotaci na realizaci místní Agendy 21 ve výši 140 000 Kč, z čehož může 

být financována např. propagace participativního rozpočtu či aplikace Mobilní rozhlas. 

 

 

3. Hlasování o návrhu pravidel participativního rozpočtu 
 

Přítomní členové komise přijali usnesení, v němž radě městského obvodu doporučují schválit 

návrh pravidel participativního rozpočtu. 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Leona Dolníková, Ing. Daniel 

Horváth, Gabriela Macečková, Jan Tabášek a Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

Proti návrhu hlasovali: - 

Hlasování se zdrželi: - 

 

Usnesení 4/12 přijato. 
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4. Úkoly 

 

a) Členové komise si do příštího jednání nainstalují do svých mobilních zařízení aplikaci 

Mobilní rozhlas a provedou její zhodnocení, případně navrhnou možná zlepšení. 

 

 

5. Různé 

 

O termínu a místě konání příštího jednání komise budou členové komise informováni 

v dostatečném předstihu prostřednictvím e-mailu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________     ___________________  

Jan Tabášek v. r.      Bc. Petra Karlová v. r. 

místopředseda komise     administrátor komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 

Pravidla participativního rozpočtu (konečný návrh) 

Usnesení 4/12 


