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Zápis  

průběhu 22. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 13.06.2022 

 

Pořadové číslo jednání: 22 

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 3 přítomni online – Michal Breškovec, Ing. Vít 

Macháček, Gabriela Macečková – v průběhu jednání přítomna 

i fyzicky) 

Další přítomní: Ing. Rostislav Řeha, Mgr. Leona Večeřová, Ing. Petr Vašíček, 

Mgr. Jan Horák 

Omluveni: Ing. Kamil Tomáš, Leona Dolníková, Jiří Koutný, Mgr. Radim 

Žebrák Ph.D. 

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   17:30 hodin 

Zapisovatel:   Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Participativní rozpočet Náš obvod 

3. Strategický plán 

4. místní Agenda 21  

5. Různé  

6. Závěr 
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1. Zahájení 

 

Jaroslav Ambrož zahájil 22. jednání komise. V úvodu přivítal přítomné hosty a členy komise 

a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. 

 

Jaroslav Ambrož navrhl schválit program jednání komise. 

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

 

 

2. Participativní rozpočet Náš obvod 

 

Mgr. Horák, projektový manažer a koordinátor MA21, informoval, že v termínu od 01.05.2022 

do 30.06.2022 je možno podávat návrhy projektů do participativního rozpočtu. Oficiálně není 

prozatím podaný žádný návrh, nicméně pár jich už je v jednání. 

 

Prvním návrhem je vybudování psího hřiště v lokalitě Přívoz. S navrhovatelem je řešena 

vhodná lokalita pro jeho umístění. Dalším návrhem je realizace ekologické stezky 

s interaktivními cedulemi přinášející osvětu v tématu třídění odpadů nebo vytvoření online 

aplikace – naučné stezky s různými úkoly a hrami po vybraných lokalitách Moravské Ostravy 

a Přívozu. Magistrát města Ostravy podal informaci, že jeden z projektů, který byl podán 

v rámci jejich dotačního programu Tvoříme prostor, se více hodí do participativního rozpočtu 

Náš obvod a jeho autor byl o možnosti podat tento projekt informován. 

 

V rámci následné diskuze se členové komise shodli, že možným důvodem pro nízký počet 

podávaných návrhů může být omezení lokalit (např. jsou vyloučeny Komenského sady), 

které je letos poprvé uvedeno v pravidlech. Propagace participativního rozpočtu je vysoká 

a stále běží (webové stránky, Facebook, videa s ambasadory, spoty v rádiích apod.). 

 

Mgr. Horák dále informoval o vývoji realizace vítězných projektů z minulých ročníků: 

 Houpačka pro hendikepované: probíhá realizace, z důvodu zvýšení cen proběhlo v rámci 

soutěže opětovné vyhlášení veřejné zakázky a projekt je navíc z části financován 

i z rozpočtu městského obvodu. 

 Discgolfové hřiště na ul. Hornopolní: projekt bude oproti předchozím úvahám soutěžen jako 

kompletní (návrh i realizace), v současné době se čeká na cenové nabídky. 

 Relax zóna v Komenského sadech: byla vybrána konkrétní místa pro mlžítko (u vstupu 

do parku z ulice Vítězná) a relaxační sítě (mezi stromy na levé straně od památníku). 

 Freetime zóna na Ostrčilce pro všechny děti: do 15.06.2022 proběhne převzetí kompletně 

realizovaného projektu. 

 

Jaroslav Ambrož vznesl dotaz na vývoj participativních rozpočtů ostatních městských obvodů. 

Mgr. Horák odpověděl, že participativní rozpočty jsou realizovány v městském obvodě Poruba 

a Ostrava-Jih a každý má trošku odlišnou koncepci, např. v městském obvodě Poruba 
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jsou vyhrazené prostředky zaměřovány na revitalizace vnitrobloků (vítězný je vždy pouze 

jeden návrh). Následně proběhla diskuze. 

Gabriela Macečková sdělila, že v rámci participativního rozpočtu by chtěla také podat dva 

návrhy projektů. Prvním by bylo vyhotovení památníků zesnulým dětem u nemocnice Fifejdy, 

druhým umístění lavic s vygravírovanými historickými motivy. 

 

Ing. Horváth navrhl  vyhlašování participativního rozpočtu pouze jednou za 2 roky za účelem 

obdržení většího množství návrhů projektů z důvodu delšího časového rozmezí. Mgr. Horák 

informoval, že další možností, jak oživit participativní rozpočet je i určitá forma participace 

městského obvodu, kdy by se např. vytipovalo pár lokalit, občané by si z nich vybrali jednu, 

městský obvod by navrhl několik možností, jak ji je možno revitalizovat, a občané by následně 

hlasováním rozhodli o vítězné variantě. 

 

Jaroslav Ambrož požádal členy komise, aby i nadále propagovali participativní rozpočet. 

 

 

3. Strategický plán 

 

Mgr. Horák informoval, že Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 18.05.2022 

schválilo finální verzi strategického plánu fajnOVA CENTRUM. Webové stránky jsou 

již připraveny a společností Ovanet, a.s., budou v nejbližší době převedeny do ostré verze. 

Mgr. Horák v průběhu týdne rozešle členům komise informativní e-mail včetně odkazu na 

příslušné webové stránky, kde budou mimo jiné i odkazy na aplikaci čistáOVA, Mobilní 

rozhlas, místní agendu 21 nebo participativní rozpočet, bude zde možno si stáhnout všech části 

strategického plánu, případně komunikační verzi strategie. 

 

Na strategický plán fajnOVA CENTRUM navazuje mezinárodní projekt RESOLVE, v rámci 

kterého bude vytvořena studie zaměřující se na oživení historického centra města, zejména 

v návaznosti na covid-19. Jedním z cílů studie by mělo být i nalezení možností pro provázání 

historického centra s Přívozem. 

 

Ing. Řeha vznesl návrh, že by se do prázdninového vydání zpravodaje Centrum mohla přiložit 

komunikační verze strategického plánu, aby se strategický plán dostal do většího povědomí 

veřejnosti. Následně proběhla diskuze. 
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4. místní Agenda 21 

 

Mgr. Horák informoval, že kromě probíhajícího participativního rozpočtu probíhají v rámci 

místní Agendy 21 další osvětové akce. Den Země v Komenského sadech a Férová snídaně již 

úspěšně proběhly. Mgr. Horák poděkoval Rodinnému a komunitnímu centru Chaloupka z.s., 

za organizaci Férové snídaně. 13.09.2022 proběhne v Komenského sadech Den zdraví 

a 17.09.2022 proběhne akce Zažít Ostravu jinak, které by se měla konat poblíž Divadla 

Antonína Dvořáka a Černé louky. Uvedené akce jsou financovány z rozpočtu pro místní 

Agendu 21 a poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje. Dále jsou realizovány 

komentované vycházky a fotoprojekce (např. v rámci proběhlé Muzejní noci a Zažít Ostravu 

jinak). 

 

Mgr. Horák dále informoval o participativních rozpočtech jednotlivých základních škol. 

Participativní rozpočty jsou realizovány na všech 8 ZŠ městského obvodu – na všech školách, 

kromě ZŠ Gajdošova, proběhne participativní rozpočet ještě v tomto školním roce. 

Na ZŠ Gajdošova až v prvním pololetí školního roku 2022-2023. Na většině škol se již 

dostávají do fáze hlasování pro projekty a na ZŠ Gebauerova již mají dokonce vítězné projekty 

relaxační koutek s knihovnou a boxovací pytle do hodin tělocviku. Mgr. Horák zašle členům 

komise souhrn jednotlivých projektů. Následně proběhla diskuze. 

 

 

5. Různé  

 

Gabriela Macečková vznesla dotaz na složení členů místní Agendy 21 v novém volebním 

období. Mgr. Horák odpověděl, že nově ustanovené zastupitelstvo bude opětovně schvalovat 

deklaraci pro místní Agendu 21 včetně politika a koordinátora pro místní Agendu 21. 

 

Gabriela Macečková vznesla dotaz, zda se plánuje pořádání akcí v rámci vnitrobloků 

za účelem utužení společenského života a rozšíření sousedských vztahů. Mgr. Horák 

odpověděl, že se podobné projekty plánují. Ing. Řeha a Gabriela Macečková navrhli, 

aby o těchto skutečnostech byli občané více informováni (např. že pro plánování takovýchto 

akcí existují různé dotační programy apod.). 

 

Ing. Horváth vznesl dotaz na vybudování veřejné toalety v Komenského sadech. Ing. Řeha 

odpověděl, že tento projekt včetně jeho realizace zajišťuje soukromá osoba, nikoli městský 

obvod. 
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6. Závěr 

 

Jaroslav Ambrož ukončil jednání komise. Poděkoval přítomným členům komise za účast. 

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

 

 
 

 

 

 

___________________     ___________________  

Jaroslav Ambrož v. r.      Petra Karlová v. r. 

pověřený člen komise      administrátor komise 

 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 


