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Zápis  

průběhu 15. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 25.02.2021 formou videokonference 

 

Pořadové číslo jednání: 15 

Místo konání: zasedací místnost č. 446, ÚMOb MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 

729 29 Ostrava 

Předsedající:   Ing. Kamil Tomáš, předseda komise 

Přítomno online:  online 9 členů komise (Leona Dolníková, Jiří Koutný a Gabriela 

Macečková v průběhu jednání omluveni) 

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

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

manažer a koordinátor MA21 (přítomen online) 

Omluveni: Ing. Vít Macháček 

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   17:30 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Vyhodnocení participativního rozpočtu 2020 

2. Návrh pravidel participativního rozpočtu pro rok 2021 

3. Požadavky MA21   

4. Různé (dotazy, náměty členů, aj.) 
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1. Vyhodnocení participativního rozpočtu 2020 

 

V rámci projednání prvního bodu programu „Vyhodnocení participativního rozpočtu 

Náš obvod 2020“ byla připravena prezentace Mgr. Horáka. 

Na prvním místě se po sečtení hlasů veřejnosti umístil projekt „Komunitní park Jindřich“, 

na druhém místě „Veřejné WC v Komenského sadech“ a na třetím místě „Hřiště na petanque 

a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče“. Hlasování se účastnilo 1 184 osob (z toho 34 

na veřejné prezentaci). Nejvíce záporných hlasů obdržel projekt „Odpočinková zóna v Husově 

sadu“. 

Celková částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu byla 1 mil. Kč 

(max. 400 tis. Kč/projekt). 

Rozpočet na zajištění a propagaci (web, veřejná prezentace, logo, videa, plakáty apod.) 

participativního rozpočtu činil v roce 2020 celkem 120 tis. Kč (z toho 46 tis. Kč dotace 

z MSK). V roce 2021 by měl být rozpočet navýšen na 180 tis. Kč (z toho 35 tis. Kč dotace 

z MSK). Novou formou propagace by měla být videa se stakeholdery, větší propagace v MHD 

nebo např. označení projektů v lokalitě. 

U prvního vítězného projektu „Komunitní park Jindřich“ již probíhá projektové řízení, 

předpokládaný termín dokončení je podzim 2021. 

O realizaci projektu „Veřejné WC v Komenského sadech“ bude rozhodovat rada městského 

obvodu. Výrobce veřejných WC přestal vyrábět mobilní modely v cenové relaci do 400 tis. Kč, 

nejlevnější nabízený produkt se pohybuje kolem 600 tis. Kč, což značně překračuje stanovený 

limit. Navíc by při pořízení tohoto zařízení bylo zapotřebí i žádat o stavební povolení. 

Na dodání veřejného WC bylo osloveno více firem (cca 6 – 7 subjektů), jejich cenová nabídka 

však převyšovala částku 400 tis. Kč a realizace by u všech případů vyžadovala stavební 

povolení. 

Na projekt „Hřiště na petanque a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče“ bylo z důvodu 

jeho umístění na třetím místě vyčleněno 200 tis. Kč. Částka na úplnou realizaci však byla 

400 Kč. Navrhovatelce projektu bylo navrženo jeho rozdělení, s čímž nesouhlasila. Pokud rada 

městského obvodu neschválí navýšení částky na realizaci projektu „Veřejné WC 

v Komenského sadech“, bude navrženo, aby byl projekt financován v plné výši (dostal 

by se na druhé místo).  

Třetím realizovaným projektem by bylo „Pítko na Kuřím rynku“, jehož náklady na realizaci 

by činily zhruba 220 tis. Kč. 

Ing. Tomáš vyzdvihl novou formu propagace participativního rozpočtu – označení v lokalitě. 

Ing. Řeha sdělil, že přes kontakt od Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., 

je možno provést objednávku cedulí (s popisem projektu a QR kódem), které by byly umístěny 

v místech, kde budou projekty navrženy. Obdobné cedule již jsou umístěny u lučních trávníků. 

Ing. Horváth požádal o předložení písemné zprávy s uvedením řádného odůvodnění, proč nelze 

realizovat projekt „Veřejné WC v Komenského sadech“.  

Gabriela Macečková požádala o průběžné informování členů komise o stavu vývoje 

jednotlivých projektů participativního rozpočtu. 
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2. Návrh pravidel participativního rozpočtu pro rok 2021 

 

Mgr. Horák představil nová pravidla pro participativní rozpočet Náš obvod 2021. Úplné znění 

návrhu pravidel participativního rozpočtu bylo členům komise zasláno před jednáním. 

Mgr. Horák uvedl hlavní změny: 

 Specifikace nepřiměřených nákladů na provoz a údržbu - Nebudou podporovány projekty, 

které generují nepřiměřené náklady městskému obvodu na údržbu a provoz (za nepřiměřené 

se považují nově vzniklé náklady na údržbu a provoz (nejedná se např. o sekání trávy, 

které zde standardně probíhá i bez realizace projektu) ve výši více než 10 % z celkových 

nákladů na realizaci projektu).  

Ke stanovení výše nepřiměřených nákladů byl proveden průzkum – většina měst tyto 

náklady stanoveny nemá (město Krnov - 10 %), navrhovatelé většinou nejsou schopni 

náklady odhadnout, posuzují je pak jednotlivé odbory. Stanovený limit 10 % může v případě 

klíčových, kvalitních projektů upravit rada městského obvodu, případně může být projekt 

realizován mimo participativní rozpočet. 

 Nebudou přijímány návrhy projektů, které jsou souběžně podávány do dotačního programu 

statutárního města Ostravy „fajnOVY prostor“. 

 Možnost prodloužení realizace projektu až na 24 měsíců (na základě požadavku odboru 

investic a místního hospodářství – může např. dojít k prodlužování povolovacího řízení, 

opakování nebo doplňování výběrových řízení apod.). 

 Dofinancování nepředpokládaných nákladů projektu - Pokud se při realizaci projektu zjistí, 

že jeho skutečné náklady překročí předpokládanou částku o maximálně 20 % (pouze, v době 

podání návrhu projektu, nepředvídatelné navýšení nákladů), budou tyto městským obvodem 

dofinancovány. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný a Rada 

městského obvodu rozhodne o dalším postupu.  

Dle provedeného průzkumu nebývá tato výše nákladů rovněž ve většině měst specifikována, 

v tomto případě se však autoři inspirovali u města Brna, které má stanovenu stejnou částku. 

 Vizualizace navrhovaného projektu není povinnou přílohou k podání návrhu projektu 

(povinná je pouze fotodokumentace původního stavu). 

 V případě shodného počtu hlasů bude o pořadí rozhodovat rada městského obvodu. 

Součástí zaslaného návrhu pravidel participativního rozpočtu je rovněž harmonogram 

pro rok 2021. 

Ing. Horváth požádal, aby byly pro příště veškeré změny v dokumentu zaznačeny červeně, 

formou revizí. 

Ing. Horváth vznesl dotaz, proč v případě shodného počtu hlasů bude nyní rozhodovat rada 

městského obvodu a nikoli komise, jak tomu bylo minule. Mgr. Horák odpověděl, že důvodem 

je urychlení procesu. 

Ing. Horváth vznesl dotaz, zda bude pro participativní rozpočet vyhrazena opět částka 

1 mil. Kč. Ing. Řeha odpověděl, že předběžně se s touto částkou počítá i pro letošní rok. 

Ing. Tomáš navrhl hlasovat o schválení návrhu pravidel participativního rozpočtu a jejich 

následnému předložení radě městského obvodu. 

Hlasovalo: pro 6, proti 0, zdržel/o se 0, nehlasoval/o 3. 

Leona Dolníková, Jiří Koutný a Gabriela Macečková omluveni z jednání. 
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Pro schválení návrhu pravidel participativního rozpočtu hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal 

Breškovec, Ing. Daniel Horváth, Jan Tabášek, Ing. Kamil Tomáš a Mgr, Radim Žebrák, Ph.D. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: - 

Návrh schválen. 

 

3. Požadavky MA21 

 

Mgr. Horák prostřednictvím prezentace (která byla zaslána všem členům komise) vyhodnotil 

činnost MA21 v roce 2020 a představil plán aktivit MA21 pro rok 2021.  

V roce 2020 byl realizován první ročník participativního rozpočtu Náš obvod (včetně semináře 

pro navrhovatele a veřejné prezentace), Den zdraví (10.09.2020, Masarykovo náměstí), Férový 

piknik (06.09.2020, Masarykovo náměstí), Zažít Ostravu jinak (19.09.2020, ul. Jurečkova). 

Aktivity byly značně omezeny z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem 

onemocnění Covid-19. 

V roce 2021 bude realizován druhý ročník participativního rozpočtu Náš obvod, budou 

probíhat veřejná projednávání k investičním akcím a různé osvětové akce, např. Den Země 

(22.04.2021, Masarykovo náměstí), Férová snídaně (08.05.2021, Komenského sady), Den 

zdraví (16.09.2021, Masarykovo náměstí) nebo zažít Ostravu jinak (18.09.2021, ul. Zahradní). 

Na organizaci akcí se v letošním roce bude více podílet Centrum kultury a vzdělání Moravská 

Ostrava, p.o.  

Mgr. Horák informoval, že koncem roku 2021 by mohl městský obvod v rámci MA21 spadat 

již do kategorie „C“. 

Rozpočet na MA21 v roce 2020 činil 84 tis. Kč (bez výdajů na participativní rozpočet), z toho 

byla poskytnuta dotace z MSK ve výši 58 tis. Kč. 

V roce 2021 se předpokládá navýšení rozpočtu MA21 na 200 tis. Kč (z toho dotace z MSK 

66 tis. Kč). 

 

4. Různé 

 

Ing. Tomáš požádal členy komise, aby se do dalšího jednání zamysleli nad možnými tématy 

k řešení spojenými s aktuální situací (např. distanční řešení životních situací na úřadech, 

negativní zkušenosti na úřadech a jak je řešit). 

 

Ing. Horváth požádal, aby byli členové komise průběžně informováni o veřejných 

projednáváních investičních akcí. Dále vznesl dotaz, proč úřad městského obvodu 

při technickém zajištění veřejných projednávání více nespolupracuje např. s Centrem kultury 

a vzdělání Moravská Ostrava, p.o., nebo s Městským ateliérem prostorového plánování 

a architektury (MAPPA), p.o.  

Ing. Řeha odpověděl, že s výše uvedenými organizacemi úřad městského obvodu spolupracuje, 

nicméně náklady na zajištění veřejných projednávání nejsou zcela akceptovatelné. 

Druhé veřejné projednávání bylo technicky zajištěno Domem knihy KNIHCENTRUM, 

který pro tyto aktivity nabízí profesionální prostředí v ceně do cca 4 000 Kč (předpoklad 

i pro budoucí spolupráci). 
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Komunikace na veřejných projednáváních je zajištěna např. možností chatu na kanále youtube. 

Veškeré informace jsou pak umístěny na webových stránkách 

https://moap.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/mistni-agenda-21/aktuality-1/verejna-

projednani, kde se občané mohou s tématem seznámit dopředu. Následně proběhla diskuze. 

 

Ing. Tomáš požádal členy komise o sdělení, zda preferují online jednání komise nebo jednání 

za fyzické účasti. Dále sdělil, že pokud členové komise mají témata k projednání, mohou 

je zaslat prostřednictvím e-mailových schránek. 

 

Ing. Horváth požádal o zaslání prezentací z jednání komise a dále se dotázal, zda již byla 

utracena částka 1 mil. Kč vyhrazená na realizaci projektů participativního rozpočtu 2020. 

Mgr. Horák odpověděl, že stanovená částka bude rozpočítána mezi realizované projekty, 

přičemž na každý nebude vyšší než 400 tis. Kč. 

 

Ing. Řeha informoval členy komise, že v současné době není naplánováno žádné veřejné 

projednávání k investiční akci. 

 

O termínu a místě konání (příp. formě) příštího jednání komise budou členové komise informováni 

prostřednictvím e-mailu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________     ___________________  

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

předseda komise      administrátor komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 

Usnesení č. 6/15 
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