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

 

 

Zápis 

                                                                                                                               

                                                                                                                                             
                                                                                              Č. j.:  MOaP/064462/20/RMOb_KOR 

 

Zápis  

průběhu 14. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 31.08.2020 

 

Pořadové číslo jednání: 14 

Místo konání: zasedací místnost č. 446, 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. Leona Večeřová, tajemnice, 

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

manažer 

Omluveni: Leona Dolníková, Gabriela Macečková, Ing. Vít Macháček, 

Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   18:15 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Projednávání návrhů projektů pro participativní rozpočet „Náš obvod“  

3. Různé  

 

1. Zahájení 

 

Místopředseda komise přivítal přítomné hosty a členy komise na jejím 14. jednání 

a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. 
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2. Projednávání návrhů projektů pro participativní rozpočet „Náš obvod“  

 

Předseda komise požádal Mgr. Horáka, projektového manažera a koordinátora MA21, 

aby představil jednotlivé návrhy projektů podané v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu 

„Náš obvod“. Mgr. Horák informoval, že projednávání proveditelnosti návrhů projektů 

probíhalo za účasti příslušných vedoucích odborů úřadu městského obvodu, zástupce 

Technických Služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., Ing. Arch. Radima Václavíka (autor 

koncepce v Komenského sadech) a zástupce MAPPA. 

Karty všech podaných projektů včetně tabulky hodnocení byly členům komise zaslány 

před jednáním prostřednictvím e-mailu. 

Komise bude o jednotlivých návrzích hlasovat a závěrem přijme usnesení, ve kterém bude 

Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz doporučeno/nedoporučeno schválit 

k hlasování veřejnosti vybrané projekty.  

Konkrétní řešení projektů (vzhled, umístění, žádosti o povolení apod.) bude realizováno 

u projektů, které ve veřejném hlasování zvítězí. 

 

Veřejné WC v Komenského sadech (400 000 Kč) 

 

S navrhovatelkou byla řešena případná změna umístění veřejného WC (vstup z ul. Vítězné), 

se kterou souhlasila. Projekt je realizovatelný, cena ověřená, se stavebním povolením nebude 

problém. Údržbu by měly na starosti Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. 

Zkušenosti s veřejným WC jsou například i v městském obvodě Ostrava – Jih. Výhodou je, 

že zařízení je mobilní a může se v případě potřeby přemístiti na jiné místo.  

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: Jiří Koutný. 

Předseda komise prohlásil hlasování za zmatečné a zahájil hlasování nové. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing, Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 
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Pítko na Kuřím rynku (240 000 Kč) 

 

Dle názoru navrhovatele jsou současná pítka umístěná v městském obvodu nepraktická, 

často se nevyužívají. Původně se mělo jednat o opravu současných pítek umístěných 

na Masarykově náměstí, ale byl by nutný souhlas architekta těchto zařízení a proces 

schvalování oprav by byl náročný. Projekt je realizovatelný, avšak složitější na vybudování 

(lokalita je v památkové zóně, bude zapotřebí sehnat příslušná povolení). V ceně je zahrnuta 

rezerva, pokud by bylo zapotřebí vybudovat novou přípojku. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Odpočinková zóna v Husově sadu (353 000 Kč) 

 

V původním návrhu byla vedle 9 ks odpočinkových lehátek zahrnuta také úprava zeleně, nové 

lavičky a úprava části Husova sadu na zónu pro pejskaře. Zóna pro pejskaře nebyla doporučena 

z důvodu, že v lokalitě je velký pohyb osob, dětí, a rušná veřejná doprava. Doplněním laviček 

by byl prostor příliš zaplněn. Ing. Řeha, místostarosta, sdělil, že městský obvod bude v příštím 

roce realizovat revitalizaci okolí kolem památníku v Husově sadu a plánuje i revitalizaci 

dětského hřiště. V případě, že by projekt zvítězil, vzhled by byl přizpůsoben, zakomponován 

do celkové koncepce revitalizace Husova sadu a konzultován s architekty. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Hřiště na petanque a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče (400 000 Kč) 

 

Jedná se o spojení dvou projektů. Zahrada pro nevidomé by obsahovala truhlíky s bylinkami, 

včetně informací o rostlinách v braillově písmu, a stezku pro bosé nohy. Příští rok je plánována 

celková revitalizace Sadu Petra Bezruče, v případě, že by projekt zvítězil, byl by zde začleněn. 

Projekt je realizovatelný. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Posezení ve dvorním traktu (116 000 Kč) 

 

Projekt je realizovatelný. Údržbu by na starosti měly opět Technické služby Moravská Ostrava 

a Přívoz, p.o. I přesto, že se jedná o dvůr uprostřed bytových domů, byl projekt zařazen 

do participativního rozpočtu, jelikož splňuje všechny stanové podmínky – je volně přístupný 

veřejnosti a užívala by jej větší skupina lidí. Součástí projektu je vytvoření odpočinkové zóny, 

umístění laviček, přístřešku a pískoviště. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Zahrada pro nevidomé (207 000 Kč) 

 

Projekt byl sloučen s návrhem vybudování hřiště na pétanque. Návrh na doporučení k zamítnutí 

je pouze formalitou. V dalších pravidlech pro participativní rozpočet bude tato možná situace 

vzata na vědomí a takovýto projekt bude automaticky vyškrtnut. 

Hlasování o návrhu nedoporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Komunitní park Jindřich (400 000 Kč) 

 

Výhodou je, že by se park v případě vítězství a realizace projektu dal zvelebovat i svépomocí 

a byla by zde potenciální možnost získávat další zdroje na revitalizaci. Projekt 

je realizovatelný. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Venkovní sportoviště ve dvoře Křižíkova (207 500 Kč) 

 

Návrh projektu (umístění v lokalitě ulic Křižíkova a Živičná) obsahoval doplnění prostoru 

o pingpongové stoly, hrazdu na cvičení a basketbalové hřiště. S navrhovatelem bylo projednáno 

stažení návrhu na vybudování zázemí pro basketbal z důvodu vysoké ceny realizace 

a vysokých nákladů na údržbu. V případě realizace participativního rozpočtu v dalším roce 

a zvýšení celkové částky rozpočtu, je možno, v případě zájmu navrhovatele, podat návrh 

na vybudování basketbalového zázemí znovu. 

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Lavice a stoly v Komenského sadech (211 555 Kč) 

 

Projekt byl doporučen ke stažení, protože nespadá do schválené koncepce. Místa pro sezení 

v Komenského sadech jsou přesně určena, není je vhodné umísťovat do zeleně. Složitý by byl 

rovněž proces povolování.  

Hlasování o návrhu nedoporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 5, proti 1, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Jiří Koutný, Jan Tabášek, Ing. Kamil 

Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: Ing. Daniel Horváth. 

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh nepřijat. 

 

 

Květinový záhon s lavičkou (72 000 Kč) 

 

Projekt je realizovatelný. Michal Breškovec vznesl připomínku, že pro další ročník 

participativního rozpočtu by bylo vhodné v posuzování jednotlivých návrhů projektů 

zakomponovat rovněž předpokládané náklady na údržbu, nikoli pouze cenu projektu. 
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Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Veřejné ohniště s posezením v Komenského sadech (50 000 Kč) 

 

Původně se jednalo o větší projekt, který zahrnoval i umístění laviček, stolů a opravu 

pískoviště. Oprava pískoviště je již zahrnuta v plánu oprav Technických služeb Moravská 

Ostrava a Přívoz, p. o. Stoly a lavice nejsou v projektu zahrnuty, jelikož nespadají do celkové 

koncepce Komenského sadů.  

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Revitalizace hřiště na ulici Gen. Píky (380 000 Kč) 

 

Navrhovatel projekt stáhnul, protože nesouhlasil s navrhovanými změnami. Požadoval 

revitalizaci hřiště včetně jeho povrchu. Jednalo by se o finančně náročnou akci. Pod hřištěm 

je navíc vedena teplá voda a plánuje se napojení na pivovar. Rovněž by bylo v budoucnu 

zapotřebí počítat i s případnými dalšími pracemi, které by způsobily narušení povrchu hřiště. 

Hlasování o návrhu nedoporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 
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Sauna u Ostravice (350 000 Kč) 

 

Návrh projektu byl navržen k zamítnutí z důvodu finanční náročnosti, potenciálního 

vandalismu, nutnosti zajištění provozovatele, zajištění hygienického zázemí a složitým 

povolovacím procesem. 

Hlasování o návrhu nedoporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Bubenická zastávka (235 000 Kč) 

 

Původně měla být lavička umístěna v Komenského sadech, navrhovatel však souhlasil s jejím 

případným umístěním v jiné lokalitě.  

Hlasování o návrhu doporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

 

Tančírna a miniamfiteátr (392 000 Kč) 

 

Návrh projektu byl doporučen k zamítnutí z důvodu finanční náročnosti a nevhodné lokalizace.  

Navrhovateli bylo doporučeno, aby návrh projektu podal v případě realizace participativního 

rozpočtu s vyšším celkovým rozpočtem další rok. 

Hlasování o návrhu nedoporučit radě městského obvodu schválit k hlasování veřejnosti tento 

projekt: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jiří Koutný, Jan 

Tabášek, Ing. Kamil Tomáš. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

Výsledné usnesení tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
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Mgr. Horák informoval, že veřejné prezentace projektů by měly proběhnout dne 22.09.2020. 

Veřejné hlasování pak bude nově probíhat i v terénu a v informačních centrech. Hlasování 

poběží do 30.10.2020. V rámci každého projektu bude s navrhovateli rovněž natočen krátký 

„medailonek“ reprezentující daný projekt. 

 

3. 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 

Usnesení č. 5/14 


