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Zápis  

průběhu 13. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 08.06.2020 

 

Pořadové číslo jednání: 13 

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

729 29 Ostrava 

Předsedající:   Ing. Kamil Tomáš, předseda komise 

Přítomno:   6 členů komise (viz prezenční listina)  

Další přítomní: Ing. Rostislav Řeha, místostarosta, Mgr. Jan Horák, projektový 

manažer a koordinátor MA21, Ing. Hana Šromová, tisková mluvčí, 

Lukáš Orban, referent informačních a komunikačních technologií 

Omluveni: Michal Breškovec 

Neomluveni:   Leona Dolníková, Ing. Vít Macháček, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   16:45 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Seznámení s vnitřním předpisem Náplň činností komisí zřízených Radou městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz pro volební období 2018 – 2022 

3. Participativní rozpočet „NÁŠ OBVOD“ 

4. Představení nové tiskové mluvčí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

5. Mobilní rozhlas 

6. Diskuze 

7. Různé  
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1. Zahájení 

 

Místopředseda komise přivítal přítomné hosty a členy komise na jejím 13. jednání 

a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. 

 

 

2. Seznámení s vnitřním předpisem Náplň činností komisí zřízených Radou městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz pro volební období 2018 – 2022 

 

Předseda komise seznámil členy s vydaným vnitřním předpisem Náplň činností komisí 

zřízených Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro volební období 2018 - 

2022. Členy komise informoval o změně v interním předpisu a předložil jim jeho plné znění 

včetně záznamu o seznámení s tímto předpisy. 

 

 
3. Participativní rozpočet „NÁŠ OBVOD“ 

 

Předseda komise vznesl dotaz na současný stav participativního rozpočtu. 

Mgr. Horák, projektový manažer, odpověděl, že pravidla participativního rozpočtu byla 

schválena na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dne 18.05.2020. Dosud nebyl podán žádný návrh na konkrétní projekt, nicméně Mgr. Horák 

v současné době konzultuje potenciální projekty s několika občany, kteří by rádi svůj záměr 

prostřednictvím participativního rozpočtu navrhli. Termín pro podávání návrhů je stanoven 

do 21.07.2020. 

V rámci propagace a možné účasti na participativním rozpočtu byly osloveny i příspěvkové 

organizace zřízené městským obvodem. 

Gabriela Macečková, členka komise, vznesla dotaz na způsob komunikace s navrhovateli, 

a zda byly osloveny i domovy pro seniory. Mgr. Horák, projektový manažer, odpověděl, 

že s navrhovateli je ve spojení prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních sítí za účelem 

zajištění efektivní komunikace. Domovy pro seniory byly osloveny prostřednictvím odboru 

sociálních věcí úřadu městského obvodu. 

Mgr. Horák, projektový manažer, informoval, že 25.06.2020 je pro navrhovatele projektů 

svolán seminář. Přihlašování zájemců je možné do 21.06.2020. Podle počtu zájemců se bude 

určovat místo konání semináře, prozatím jsou přihlášeni dva účastníci. 

Gabriela Macečková, členka komise, vznesla dotaz, zda bude struktura formuláře pro podání 

návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu pro příští rok zjednodušena. 

Mgr. Horák, projektový manažer, odpověděl, že pokud bude participativní rozpočet realizován 

i příští rok, bude možno provést změny jak ve formuláři, tak v pravidlech. 

Předseda komise požádal Mgr. Horáka, projektového manažera, aby byl po ukončení formální 

kontroly souhrn navržených projektů zaslán prostřednictvím e-mailu členům komise. 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava          Zápis 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
komise pro otevřenou radnici a MA21 
 
 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 
3/4  www.moap.cz Číslo účtu  19-923761/0100 

 

4. Představení nové tiskové mluvčí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 

Předseda komise představil Ing. Hanu Šromovou, novou tiskovou mluvčí Úřadu městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

 

 
5. Mobilní rozhlas 
 

Předseda komise informoval o zvýšeném počtu uživatelů aplikace Mobilní rozhlas. 

Aplikace Mobilní rozhlas se osvědčila jako dobrý nástroj pro komunikaci a informování 

společnosti v době nouzového stavu. Nyní je však zapotřebí narůstající trend uživatelů 

udržovat. Předseda komise navrhl, aby se v aplikaci promítaly veškeré informace zveřejňované 

na úřední desce, informace Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. 

Aplikace Mobilní rozhlas by se měla stát jedním z primárních kanálů, na kterém 

by byl zveřejňován a vyhledáván kulturní program v městském obvodu.  

Jaroslav Ambrož, člen komise, navrhl, že by v aplikaci mohly být obsaženy i termíny konání 

sportovních akcí. Gabriela Macečková, členka komise, sdělila, že pro sportovní akce konané 

na území Statutárního města Ostravy je zřízena samostatná webová stránka. Aplikace Mobilní 

rozhlas by tedy mohla obsahovat na tuto stránku odkaz, případně by z ní byly vybírány 

sportovní akce konané na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

které by následně do aplikace Mobilní rozhlas byly vkládány.  

Aplikaci Mobilní rozhlas v současné době spravuje oddělení starosty – Ing. Hana Šromová, 

tisková mluvčí, a Ing. Bc. Hana Lajčíková, vedoucí oddělení starosty. 

Ing. Řeha, místostarosta, informoval, že se v rámci udržování veřejného pořádku plánuje 

propojení aplikací Mobilní rozhlas a čistáOVA.  

Ing. Horváth, člen komise, sdělil, že v rámci zasílání podnětů týkajících se veřejného pořádku 

postrádá zpětné vazby a požádal o zajištění nápravy.  

 

6. Diskuze 

 

Gabriela Macečková, členka komise, navrhla, aby se komise začala zabývat dalším 

ze stanovených cílů, kterým je řešení situace volných parkovacích míst. Předseda komise 

informoval, že tato záležitost je momentálně v řešení. Kompetentní osobou je Ing. Witosz, 

místostarosta. Jakmile budou k dispozici nové, aktuální, informace, bude tento bod součástí 

programu jednání komise. 

Ing. Řeha, místostarosta, informoval o spuštění webových stránek zaměřených na zeleň 

v městském obvodu, jejichž obsahem bude seznam lučních trávníků, parků, významných 

krajinných prvků, památkových stromů, informace o údržbě (sečení, kácení) apod. Webové 

stránky by měly být spuštěny koncem června roku 2020. V plánu je rovněž realizace obdobné 

platformy zaměřené na investiční akce. 

Gabriela Macečková vznesla dotaz na možnost elektronického podávání dotací. 

Ing. Řeha, místostarosta, odpověděl, že na Magistrátu města Ostravy již tento způsob funguje, 

nyní bude konzultovat, jak by tato možnost mohla fungovat i v rámci úřadu městského obvodu. 
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Ing. Řeha, místostarosta, dále informoval o dalších záležitostech, které jsou v řešení, 

např. „klikací rozpočet“ (v jednání se společností Ovanet, a.s.), online podávání přihlášek 

do mateřských a základních škol a pro prázdninový provoz apod. 

Mgr. Horák, projektový manažer, informoval, že z důvodu nouzového stavu byla zrušena akce 

Den Země, spadající pod MA21, která se měla konat v dubnu. Z tohoto důvodu bude úřad 

městského obvodu vracet Krajskému úřadu moravskoslezského kraje část obdržené dotace. 

Další akce – Den zdraví (10.09.2020, Komenského sady), Férový piknik (06.09.2020) a Zažít 

Ostravu jinak (září 2020) by měly proběhnout dle harmonogramu.  

  

7. Různé 

 

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

v dostatečném předstihu prostřednictvím e-mailu. 

 

 
 

 

 

 

___________________     ___________________  

Ing. Kamil Tomáš v. r.     Bc. Petra Karlová v. r. 

předseda komise      administrátor komise 

 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 


