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komise pro otevřenou radnici a MA21 

 

 

Zápis 

                                                                                                                               
 

                                                                                              Č. j.:  MOaP/022081/22/RMOb_KOR 

 

Zápis  

průběhu 21. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 14.03.2022 

 

Pořadové číslo jednání: 21 

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

729 29 Ostrava, online 

Předsedající:   Jaroslav Ambrož 

Přítomno:  6 členů komise (z toho 2 přítomni online – Michal Breškovec a Jan 

Tabášek) 

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

manažer a koordinátor MA21 

Omluveni: Ing. Kamil Tomáš, Leona Dolníková, Jiří Koutný, Ing. Vít Macháček 

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   17:45 hodin 

Zapisovatel:   Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Pravidla participativního rozpočtu Náš obvod 

3. Různé  

4. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

J. Ambrož zahájil 21. jednání komise. V úvodu přivítal přítomné hosty a členy komise 

a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. 
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J. Ambrož navrhl schválit program jednání komise. 

Hlasovalo pro 6, proti 0, se zdržel/lo 0 hlasování. 

 

2. Pravidla participativního rozpočtu Náš obvod 
 

Mgr. Horák informoval o navržených změnách v pravidlech participativního rozpočtu: 

 

 Navýšení celkové i dílčích částek rozpočtu na realizaci vítězných projektů – celková 

navržená částka činí 1 500 tis. Kč, navrhovaná maximální částka na realizaci jednoho 

projektu je stanovena na 600 tis. Kč, minimální částka je 80 tis. Kč. O konečné výši 

částek bude rozhodnuto na zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 11.04.2022. 

 Lokality Komenského sadů a sadu Dr. Milady Horákové jsou z pravidel vyčleněny – 

v Komenského sadech je navrhováno mnoho projektů, které bývají v kolizi s celkovou 

dlouhodobou koncepcí sadů, v Sadech Dr. Milady Horákové je plánována soutěž 

na celkovou revitalizaci prostoru, mnohé projekty by se tedy rovněž nemohly realizovat. 

V obou lokalitách je však ponechána možnost realizace tzv. měkkých projektů (kulturní 

a společenské akce apod.). 

 Odstranění bodu, že nebudou přijímány návrhy projektů pro realizaci měkkých akcí, 

které svým účelem splňují podmínky vyhlášených Programů na poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

 Doplnění informace o možnosti svolání schůzky s koordinátorem participativního 

rozpočtu, který bude nápomocen např. při vyplňování elektronického formuláře 

pro podání návrhu. 

 Doplnění informace o konání soutěží o věcné ceny (např. vstupenky do kina) 

pro hlasující. 

 

Ing. Horváth navrhl formální úpravu poslední věty v Čl. 5, v třetím odstavci. 

 

Ing. Horváth vyjádřil svůj názor na povolení měkkých projektů – spolupráce, realizace 

a finanční krytí měkkých projektů by mělo zůstat v kompetencích Centra kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava, p.o., případně na vyhlášených dotačních programech. Mgr. Horák 

informoval, že neexistuje předpoklad pro velké množství podaných návrhů pro realizaci 

měkkých projektů. V loňském roce byl podán jen jeden. Návrh byl inspirován městským 

obvodem Ostrava – Jih (objem prostředků participativního rozpočtu: 10 mil. Kč, max. částka 

na vítězné projekty: 2,5 mil. Kč), kde měkké projekty v rámci svého participativního rozpočtu 

realizují a jeden byl i vítězný. Dle názoru J. Ambrože je podstatou participativního rozpočtu 

participativní podílení se veřejnosti na rozhodování. Nevidí v tom, stejně jako místostarosta 

Ing. Řeha, velký problém, když veřejnost sama bude o projektech rozhodovat hlasováním. 

M. Breškovec sdělil, že i pokud by byly navrženy měkké projekty a byly by kvalitní, nevidí 

důvod je vyjímat. O seznamu projektů určených k hlasování bude nakonec rozhodovat komise 

a orgány městského obvodu. 
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Mgr. Horák informoval, že v loňském roce byl podán návrh jednoho měkkého projektu, 

který nebyl postoupen do hlasování z důvodu toho, že tematicky zapadal do dotačního 

programu MOaP (nesplnil tedy pravidla participativního rozpočtu). V návrhu pravidel 

pro letošní rok by toto kritériem pro přijetí projektu nebylo. Projekt by se posuzoval na základě 

realizovatelnosti, v případě jejího splnění by postoupil do hlasování, a případně by mohl 

i zvítězit v rámci participativního rozpočtu. 

 

Mgr. Žebrák, Ph.D., vyjádřil obavy, aby se v případě povolení měkkých projektů 

nestal z participativního rozpočtu pouze „kulturní program“ (např. že by nastala situace, 

kdy by zvítězila realizace tří akcí). Pořadatelé akcí mají mnoho sledujících i na sociálních sítích 

a je tak pravděpodobné, že by tyto projekty mohly dostat hodně hlasů. Navrhuje ponechat 

podmínky pro pořádání měkkých akcí tak, jako tomu bylo v pravidlech participativního 

rozpočtu pro loňský rok. 

 

M. Breškovec sdělil, že dle jeho názoru by městský obvodu nebyl zahlcen návrhy měkkých 

projektů. Naopak v tom vidí další možnost pro veřejnost. 

 

Dle názoru G. Macečkové do participativního rozpočtu návrhy těchto akcí také patří, mohlo 

by to vést k širšímu zapojení veřejnosti (např. i z městské části Přívoz). 

 

Místostarosta Ing. Řeha informoval, že jsou povolovány pouze takové typy akcí, projektů, 

které negenerují zisk. Pro mnoho organizátorů by to tedy nemuselo být výhodné. 

 

G. Macečková navrhla, zda by nemohly být realizovány dva semináře pro navrhovatele, jeden 

v městské části Moravská Ostrava, druhý v městské části Přívoz. Mgr. Horák informoval, 

že dne 13.04.2022 bude v Klubu Atlantik pořádána spolu se zástupci města Ostravy beseda 

„Tvoříme prostor“ a místo druhé akce je možno naplánovat v lokalitě Přívozu. 

 

G. Macečková navrhla zvážit možnost vložení důležitých kontaktů do návrhu pravidel 

participativního rozpočtu. Komise na této úpravě v závěru diskuze netrvala. 

 

J. Ambrož navrhl zvážit doplnění první věty v úvodu pravidel participativního rozpočtu 

o dovětek „kdo má k městskému obvodu vztah“. Komise na této úpravě však v závěru diskuze 

netrvala. 

 

J. Ambrož navrhl doplnit Čl. 1, odst. 1, o úvodní etapu participativního rozpočtu, 

např. zahájení, propagace, zveřejnění pravidel apod., ať je zřejmé, kdy je počáteční doba 

pro podávání projektů. Komise na této úpravě však v závěru diskuze netrvala. 

 

G. Macečková navrhla doplnit návrh pravidel o pořízení propagačních videí navrhovatelů 

k jednotlivým projektům. Komise na této úpravě v závěru diskuze netrvala. 
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Hlasování o návrhu ponechání pravidel pro podávání měkkých projektů ve stejném znění, 

jako tomu bylo v pravidlech participativního rozpočtu pro loňský rok (z participativního 

rozpočtu vyňaty): 

Hlasovala pro 2, proti 2, zdržel/o se 2. 

Pro návrh hlasovali: Ing. Daniel Horváth, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

Proti návrhu hlasovali: Gabriela Macečková, Michal Breškovec. 

Hlasování se zdrželi: Jaroslav Ambrož, Jan Tabášek. 

Návrh nebyl schválen. 

 

Hlasování o návrhu pravidel participativního rozpočtu v podobě, které byla členům komise 

na jednání předložena (měkké projekty ponechány) a jejich následné předložení radě městského 

obvodu ke schválení: 

Hlasovala pro 4, proti 2, zdržel/o se 0. 

Pro návrh hlasovali: Jaroslav Ambrož, Michal Breškovec, Gabriela Macečková, Jan Tabášek. 

Proti návrhu hlasovali: Ing. Daniel Horváth, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

Hlasování se zdrželi: - 

Usnesení nebylo přijato. 

 

3. Různé 

 

Mgr. Horák zašle členům komise pozvánku na besedu „Tvoříme prostor“ dne 13.04.2022 

v Klubu Atlantik (součástí bude i workshop). 

 

Mgr. Horák informoval o strategickém plánu fajnOVA CENTRUM, který by měl být oficiálně 

schválen na zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 18.05.2022. Pro Strategický plán bude 

zřízena samostatná webová stránka, kde se budou, mimo jiné, zveřejňovat např. jednotlivé 

akční plány. První akční plán zahrnující také projekty vzešlé z přípravy strategického plánu 

je pro roky 2022 – 2023. Mgr. Horák zašle členům komise veškeré podklady po schválení 

orgány městského obvodu a orgány města. 

 

G. Macečková vznesla dotaz, zda jsou v akčním plánu zahrnuty projekty, u kterých bude 

v daných letech dokončena realizace. Mgr. Horák odpověděl, že ano. Akční plány obsahují 

projekty, jejichž realizace bude v daných letech dokončena a nebo projekty opakující se každý 

rok (např. participativní rozpočty pro ZŠ). Strategický plán pak obsahuje dlouhodobější 

projekty, které jsou následně do akčních plánů rozmisťovány.  

 

Mgr. Horák informoval, že součástí akčního plánu jsou vedle investičních akcí i měkké 

projekty, např. tvorba manuálu pro zábor veřejného prostranství, setkání s podnikateli, 

studentský parlament městského obvodu. 
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Ing. Řeha informoval, že rada městského obvodu schválila v rámci projektu „Komunitní park 

Jindřich“ pronájem vyvýšených záhonů, k projektu „Relax zóna v Komenského sadech“ pak 

proběhlo setkání s projektantem.   

 

G. Macečková vznesla dotaz na realizaci kavárny s veřejným WC v Komenského sadech. 

Místostarosta Ing. Řeha přislíbil zjistit požadované informace. 

 

Mgr. Horák informoval, že projekt „Freetime zóna na Ostrčilce pro všechny děti“ by měl být 

realizován do poloviny tohoto roku. Pro projekt „Discgolfové hřiště na ul. Hornopolní“ 

je zajišťována poptávka na realizaci. Projekt bude realizován na 2 etapy. V prvním etapě bude 

vybudováno šest herních košů, v druhé etapě přibydou další tři. 

 

Mgr. Horák informoval o konání akcí v rámci MA12: 

 

- 27.04.2022 Den Země v Komenského sadech, 

- 14.05.2022 Férová snídaně v Komenského sadech, 

- 13.09.2022 Den Zdraví v Komenského sadech, 

- 17.09.2022 Zažít Ostravu jinak (předpokládaným místem konání Smetanovo náměstí), 

- vycházky a fotoprojekce s odborníky (8 vycházek a 2 fotoprojekce v průběhu roku 2022). 

 

Mgr. Horák informoval, že rada městského obvodu schválila zadání veřejné zakázky 

„Rozšíření fajnOVA CENTRUM o studii k oživení historického jádra po období pandemie 

Covid-19“ dodavateli Ostravské univerzitě. Tato navazující studie ke strategickému plánu bude 

zpracováno v rámci mezinárodního projektu „RESOLVE“. 

 

G. Macečková vznesla dotaz na možné realizace spojení bariér mezi místy v obvodu a obvody 

samotnými a navrhla zajistit dostatečné informování veřejnosti. Místostarosta Ing. Řeha 

informoval, že se plánuje spojení v lokalitě komunikace Místecká a Frýdlantských mostů. 

Následně proběhla diskuze. 

 

4. Závěr 

 

J. Ambrož ukončil jednání komise. Poděkoval přítomným členům komise za účast. Informace 

o termínu dalšího jednání bude členům komise zaslána prostřednictvím e-mailu. 

 

 
 

 

___________________     ___________________  

Jaroslav Ambrož      Petra Karlová  

pověřený člen komise      administrátor komise 

 

Přílohy 

Prezenční listina 


