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

 

 

Zápis 

                                                                                                                               
 

                                                                                              Č. j.:  MOaP/054727/21/RMOb_KOR 

 

Zápis  

průběhu 17. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 28.06.2021 

 

Pořadové číslo jednání: 17 

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

729 29 Ostrava 

Předsedající:   Ing. Kamil Tomáš, předseda komise 

Přítomno:   7 členů komise (viz prezenční listina)  

Další přítomní: Ing. Rostislav Řeha, místostarosta, Ing. Petr Vašíček, vedoucí 

oddělení informačních technologií, Ing. Hana Mainušová, tisková 

mluvčí, Mgr. Jan Horák, projektový manažer a koordinátor MA21 

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

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   17:20 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Participativní rozpočet  

3. Strategický plán  

4. Family point 

5. Podpora pro podnikatele  

6. City gallery  

7. Vstupy (návrhy) do komise z veřejného prostoru  

8. Různé 

9. Úkoly  

 

 

http://espis.mmo.cz/pmoo/spsdav/moap/RMOb_KORMA_funm84718060/Local Settings/Temp/Dočasný adresář 1 pro MOaP.zip/zal_160909/
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1. Zahájení 

 

Předseda komise přivítal přítomné hosty a členy komise na jejím 17. jednání a konstatoval, 

že komise je usnášeníschopná. 

 

 

2. Participativní rozpočet 

 

Předseda komise poděkoval za provedenou anketu „Jak se občané dozvěděli o participativním 

rozpočtu“. Z výsledků vyplývá, že informace o participativním rozpočtu se do povědomí 

občanů dostává nejvíce přes Facebook nebo od známých a přátel, pouze 4% občanů 

se o participativním rozpočtu dozvěděli přes webové stránky městského obvodu a 11% 

přes aplikaci Mobilní rozhlas. Kompletní výsledky průzkumu byly členům komise zaslány 

prostřednictvím e-mailu. 

 

Mgr. Horák informoval, že v současné době jsou podány 2 návrhy projektů pro participativní 

rozpočet, které však nesplňují určité podmínky pro schválení (informace o nich byly podány 

na minulém jednání komise), a požádal komisi o případné návrhy i z řad jejich členů 

a propagaci participativního rozpočtu. I přes zveřejněné informace o participativním rozpočtu 

na webových a facebookových stránkách městského obvodu, v měsíčníku centru, v aplikaci 

Mobilní rozhlas, v MHD, infocentrech apod., je letošní ročník poznamenám pandemií 

Covid-19 a podaných návrhů je prozatím méně, než tomu bylo v loňském roce. 

Pro příští ročník participativního rozpočtu budou v rámci propagace opět probíhat i schůzky 

se zástupci základních a mateřských škol, aby mohli informace o participativním rozpočtu 

a možnostech podávání návrhů projektů pro zvelebení městského obvodu, předávat dále širší 

veřejnosti.  

 

Další projekty jsou rozpracovány. Jedná se např. o discgolfové hřiště na ul. Hornopolní, dětské 

hřiště u ZŠ Zelená, p.o., aplikace herních dětských prvků na chodníky před ZŠ Ostrčilova, p.o., 

místo na veřejné grilování, workoutové kontejnery nebo skatepark (poslední dva projekty 

zřejmě nebudou realizovány z důvodu potřebných finančních nákladů na realizaci převyšujících 

stanovený limit participativního rozpočtu). 

 

Mgr. Horák byl osloven zástupcem Refill Ostrava ve věci možného oživení veřejného prostoru 

v úseku propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem města Ostravy dočasným řešením 

pro zde procházející stezku (např. grafická úprava povrchu, posezení kolem stezky atd.). 

Problémem však je skutečnost, že pozemky, na nichž stezka vede, nejsou ve vlastnictví 

městského obvodu, ani mu nejsou svěřeny. Pro další ročník participativního rozpočtu navrhuje 

zamyslet se nad možností změny pravidel, kdy by projekty mohly být realizovány 

i na pozemcích cizích vlastníků, např. jen Statutárního města Ostravy, pod podmínkou uvedení 

výslovného souhlasu v podávaném formuláři k přihlášení projektu. Další důležitou skutečností 

pro potenciální navýšení projektů by byla vyšší celková částka vyčleněná pro participativní 

rozpočet a tedy i možnost zvýšení limitu pro jednotlivé projekty participativního rozpočtu.  
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Termín pro podání návrhů projektů participativního rozpočtu je stanoven na 16.07.2021 – poté 

zašle Mgr. Horák členům komise seznam podaných návrhů projektů. 

Jaroslav Ambrož navrhl, aby členové komise sdíleli informace o participativním rozpočtu 

přes své vlastní sociální sítě (Facebook, Instagram apod.). 

 

Mgr. Horák informoval, že pro příští rok je možno natočit i videa propagující samotné 

podávání návrhů. Pro zajištění vyšší efektivity by bylo vhodné, kdyby ve videu účinkovala 

nějaká známá osobnost, např. z divadla. 

 

Předseda komise navrhl opětovně pokračovat v „silnější“ propagaci participativního rozpočtu 

přes ty komunikační kanály, které v anketě obdržely nejvíce hlasů. Ing. Mainušová 

informovala, že na facebookových stránkách participativního rozpočtu a městského obvodu 

jsou příspěvky průběžně vkládány (cca co 2 dny). 

 

Hlasování o projektech začne v den prezentace projektů a bude ukončeno 31.10.2021. 

 

 

3. Strategický plán 

 

Mgr. Horák sdělil, že Magistrát města Ostravy zpracoval komunikační strategii k strategickému 

plánu „FajnOVA“. Jelikož strategický plán městského obvodu „fajnOVA CENTRUM“ na něj 

navazuje, navrhlo město Ostrava městskému obvodu prezentaci – představení značky (loga), 

způsoby jeho používání apod. V rámci reprezentace je plánováno i umístění stánku na veřejném 

prostranství, kde bude strategický plán propagován. Pokud by byl součástí i městský obvod, 

mohly by se zde předávat i informace k participativnímu rozpočtu včetně sběru a distribuce 

dotazníků ke strategickému plánu. Vše je prozatím v jednání. Magistrát města Ostravy plánuje 

umístit stánek i na kulturní a společenské akce – Zažít Ostravu jinak, Ostravský kompot, 

Rozmarné slavnosti v Komenského sadech nebo Den otevřených dveří magistrátu města 

Ostravy. 

 

Dotazník pro strategický plán je v současné době v řešení, kompletně zhotoven by měl být 

v červenci, od srpna by pak byl distribuován v digitální i analogové podobě (mateřské 

a základní školy, informační centra, kulturní akce, zpravodaj Centrum, distribuce 

prostřednictvím oslovení významných institucí – předání zaměstnancům apod.). 

 

Dotazník bude rozdělen do dvou částí. První část se bude týkat místa bydliště, pracoviště 

(co se zde občanům nezamlouvá a co na druhou stranu považují za výhodné), druhá část 

se bude zaměřovat na specifikaci místních komunit a jejich potřeb. 
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Mgr. Horák informoval, že jakmile bude dotazník projednán s Ostravskou univerzitou, 

bude před distribucí veřejnosti zaslán členům komise k případnému připomínkování. Zároveň 

požádal členy komise další o možné návrhy a doporučení, jakou formou by bylo možno 

dotazník distribuovat a dostat jej tak mezi co největší počet obyvatel. 

 

 

4. Podpora pro podnikatele 

 

Jaroslav Ambrož informoval o schůzce se starostkou městského obvodu ve věci možné další 

podpory podnikatelů a firem. Veškeré potřebné informace a kontakty pro podnikající právnické 

a fyzické osoby jsou umístěny na webových stránkách městského obvodu. 

 

 

5. Family Point 

 

Předseda komise poděkoval Mgr. Horákovi za zaslání odkazu před jednáním komise 

(https://fajnarodina.cz/misto-pratelske-rodine/).  

 

Mgr. Horák informoval, že v rámci Family Pointů neexistuje žádný dotační titul vyhlášený 

Magistrátem města Ostravy. 

 

 

6. City gallery 

 

Jan Tabášek na minulém jednání komise navrhoval využití výstavních panelů pro komunikaci 

s občany ve veřejném sektoru a pro propagaci informací městského obvodu, které by byly 

vyhotoveny např. prostřednictvím spolupráce se studenty z recyklovatelného materiálu. 

 

Mgr. Horák informoval, že společnost ČEZ má vyhlášeno grantové řízení Podpora regionů, ze 

kterého je možné čerpat finanční prostředky, mimo jiné i na výše uvedené panely. V současné 

době je odborem školství, strategického rozvoje a volnočasových aktivit připravováno podání 

žádosti o finanční prostředky. Po odevzdání žádosti bude Mgr. Horák informovat komisi 

o podrobnostech. 

 

Další alternativou pro pořízení výstavních panelů by bylo např. podání žádosti do vyhlášených 

tematických výzev společnosti OZO Ostrava, s.r.o., začátkem roku 2022. 

 

Umístění panelů na veřejném prostranství musí být následně řešeno záborem veřejného 

prostranství. 

 

 

 

 

https://fajnarodina.cz/misto-pratelske-rodine/
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7. Vstupy (návrhy) do komise z veřejného prostoru  

 

Předseda komise vznesl návrh k zamyšlení nad možnými vstupy veřejnosti na jednání komise 

za účelem efektivnější komunikace a řešení konkrétních problémů. 

 

Ing. Řeha, místostarosta, sdělil, že Místní agenda 21 disponuje mechanismy pro zapojení 

veřejnosti do jednání a požádal Mgr. Horáka o zjištění možností, jak této spolupráce dosáhnout. 

 

 

8. Různé 

 

Mgr. Horák pozval členy komise na akci Férová snídaně, která se bude konat dne 17.07.2021 

v Komenského sadech. Jedná se o piknikovou akci na podporu pěstitelů ve světě.  

 

 

9. Úkoly 

 

Doporučení možných způsobů distribuce dotazníku v rámci strategického plánu  

 

Návrhy zasílat na e-mail: jhorak@moap.ostrava.cz. 

 

T: 31.07.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________     ___________________  

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

předseda komise      administrátor komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 

mailto:jhorak@moap.ostrava.cz

