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Zápis  

průběhu 16. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 17.05.2021 

 

Pořadové číslo jednání: 16 

Místo konání: zasedací místnost č. 235, ÚMOb MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 

729 29 Ostrava 

Předsedající:   Ing. Kamil Tomáš, předseda komise 

Přítomno:   9 členů komise (viz prezenční listina)  

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

Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení informačních technologií, 

Ing. Hana Mainušová, tisková mluvčí, Mgr. Jan Horák, projektový 

manažer a koordinátor MA21 

Omluveni: Jiří Koutný 

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   17:20 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Seznámení s vnitřním předpisem RAD 2021-03 jednací řád komisí Rady městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

3. Participativní rozpočet „Náš obvod“ 

4. Místní agenda 21 

5. Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 

2022–2027 

6. Diskuze 

7. Různé  
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1. Zahájení 

 

Předseda komise přivítal přítomné hosty a členy komise na jejím 16. jednání a konstatoval, 

že komise je usnášeníschopná. 

 

2. Seznámení s vnitřním předpisem RAD 2021-03 jednací řád komisí Rady městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Předseda komise seznámil členy s vydaným vnitřním předpisem RAD 2021-03 jednací řád 

komisí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Členy komise informoval o změně 

v interním předpisu a předložil jim jeho plné znění včetně záznamu o seznámení s tímto 

předpisy. 

 
3. Participativní rozpočet „Náš obvod“ 

 

Předseda komise informoval, že od 22.04.2021 do 16.07.2021 je možno odevzdávat návrhy 

projektů pro druhý ročník participativního rozpočtu a dále se dotázal na projekt veřejného WC 

v Komenského sadech. Mgr. Horák odpověděl, že projekt nebyl realizován, protože firma 

požadovaný typ veřejného WC již nevyrábí a ostatní zařízení značně převyšují cenové limity 

v rámci participativního rozpočtu. Detailnější zpráva byla členům komise zaslána na e-mailové 

adresy. V Komenského sadech však veřejné WC vybudováno bude. Městský obvod 

již podepsal smlouvu s investorem – kavárnou, která zde bude provozovat své služby. 

 

V rámci participativního rozpočtu bude místo projektu veřejného WC v Komenského sadech 

realizován projekt Hřiště na pétanque a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče. 

V současné době se bude připravovat projektová dokumentace, termín začátku fyzické 

realizace je odhadován na září roku 2021. 

 

Projekt pítko na Kuřím na Rynku bude realizován v průběhu července a srpna. Právě probíhá 

zadávání veřejné zakázky. 

 

Posledním realizovaným projektem v roce 2021 bude Komunitní park Jindřich, kde byla 

dokončena projektová dokumentace a aktuálně se pracuje na výběru zhotovitele, dle čehož 

bude následně stanoven termín realizace. Jako možný zhotovitel byly osloveny Technické 

služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., které nyní zpracovávají konkrétní plán realizace. 

 

Ing. Řeha informoval, že v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu je natočeno 

video - seminář pro navrhovatele, které vysvětluje pravidla participativního rozpočtu, 

rekapituluje loňský ročník, demonstruje vyplnění formuláře pro podání návrhu projektu apod. 

 

Mgr. Horák sdělil, že v současné době jsou podány dva projekty.  
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Jedním z nich je projekt na vybudování uzavíratelných kontejnerů. Tento projekt je v rámci 

participativního rozpočtu nerealizovatelný, protože otázky způsobu sběru komunálního a jiného 

odpadu nejsou v kompetenci městského obvodu, navíc částka na realizaci by převyšovala limit 

stanovený v pravidlech participativního rozpočtu. 

 

Druhým projektem je revitalizace prostranství před sídlem Červeného kříže u Městské 

nemocnice Ostrava. Navrhovatelé by chtěli na volné prostranství umístit sochu (kříž s nápisem 

„humanity“ ve více jazycích) a prostor revitalizovat tak, že by tvořil určitou „vstupní bránu“. 

Tento projekt však rovněž nesplňuje podmínky dle pravidel participativního rozpočtu, 

jelikož pozemek zřejmě není ve vlastnictví městského obvodu. V případě, že se toto potvrdí, 

bude navrhovatel odkázán např. na FajnOVA. 

 

Další projekty, u kterých se předpokládá jejich podání, jsou např. Hřiště na Discgolf, 

Skatepark, umístění herních prvků na prostranství před ZŠ a MŠ Ostrčilova nebo revitalizace 

pískoviště na ul. Plynární. 

 

V rámci propagace participativního rozpočtu byly aktualizovány webové stránky 

www.nasobvod.cz (nová loga, sekce pro loňský ročník, zveřejnění pomocného videa 

pro navrhovatele), k šíření povědomí o druhém ročníku participativního rozpočtu by mělo dojít 

také prostřednictvím Dopravního podniku Ostrava, a.s. (letáky v prostředcích městské 

hromadné dopravy), facebookových stránek, Mobilního rozhlasu a ostatních komunikačních 

kanálů. 

 

Předseda komise požádal o sdělení, z jakých zdrojů se navrhovatelé o participativním rozpočtu 

dozvěděli (v loňském roce bylo možné toto dohledat pouze u osob, které hlasovaly).  

 

4. Místní agenda 21 

 

Mgr. Horák informoval, že na podporu MA21 byla schválena dotace z KÚ  ve výši 100 tis. Kč 

a dále informoval o uskutečněných a plánovaných akcích: 

 Dne 22.04.2021 proběhl z důvodu přetrvávajících vládních opatření v souvislosti 

s COVID-19 „online“ Den Země. Vysílalo se z Ruese centra OZO Ostrava a video je nyní 

umístěno na kanále youtube.com. 

 Férová snídaně v květnu 2021 neproběhla (rovněž z důvodu covidových opatření). Centrum 

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o., se rozhodlo tuto akci zorganizovat (včetně 

zajištění programu) v červenci 2021 v Komenského sadech. 

 Akci Zažít Ostravu jinak organizuje Komunitní centrum Chaloupka, městský obvod 

se na organizaci podílí. Předpokládaný termín konání akce je stanoven na 18. září 2021. 

 Den zdraví se bude konat dne 16.09.2021 na Masarykově náměstí. V rámci oživění 

programu budou zajištěny diskuze se známými osobnostmi, např. z Lékařské fakulty 

Ostravské univerzity. 

 

 

http://www.nasobvod.cz/
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5. Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 

2022–2027 

 

Mgr. Horák sdělil, že proběhly první pracovní skupiny, další se uskuteční na podzim 2021. 

Finální dokumentace pak bude následně schvalována orgány města Ostravy. 

 

Strategický plán je připravován ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a rozsáhlou škálou 

významných osobností města. V pracovních skupinách nicméně nechybí ani zástupci z řad 

široké veřejnosti. 

 

Pracovní skupiny jsou rozděleny do tří skupin: 

 MOaP - centrum Ostravy a kraje 

 Bydlení a kvalita života 

 Komunitní a udržitelný rozvoj (zda spadá i MA21) 

 

Mgr. Horák dále informoval o zapojení městského obvodu do mezinárodního projektu 

RESOLVE+ v rámci programu Interreg Europe, kterým se může strategický plán rozšířit. 

Cílem projektu je předávání zkušeností při prosazování udržitelné mobility obyvatel a zboží. 

Snahou měst je snížení emisí, zlepšení ovzduší prostřednictvím nabídky udržitelných forem 

dopravy, bezpečný a atraktivní veřejný prostor apod. Zahraničními partnery 

je např. Manchester, Varšava či Växjö. Z důvodu epidemiologické situace se předpokládá, 

že na podzim proběhne online setkání zástupců jednotlivých zemí. 

 

Za účelem zapojení široké veřejnosti do strategického plánování bude přes veškeré 

komunikační sítě obvodu, na jednotlivých akcích apod. distribuován dotazník, Předseda 

komise požádal, aby návrh dotazníku byl před jeho distribucí zaslán na členy komise 

pro případné připomínkování.  

 

Gabriela Macečková navrhla zveřejnění výsledného strategického plánu k připomínkování 

veřejnosti. Mgr. Horák sdělil, že již v současné době lze podávat různé náměty a připomínky. 

Dále se dotázala, zda je ve strategickém plánu zohledněno i stárnutí. Mgr. Horák odpověděl, 

že ano. 

 

Strategický plán městského obvodu bude navazovat na strategický plán města Ostravy 

„FajnOstrava“. Navrhovaný název je „FajnOVAcentrum“. 

 

 

6. Diskuze 

 

Předseda komise požádal přítomné členy, aby sdělili případná další témata, která by v rámci 

komise chtěli řešit. 
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Gabriela Macečková vznesla podnět na vytvoření tzv. Family POINTů - míst pro rodinu. 

Tato služba umožňuje péči o děti ve veřejném prostoru poskytnutím vhodného zázemí, 

vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny s dětmi. Mgr. Horák odpověděl, 

že v rámci města Ostravy existuje projekt Fajna rodina. 

 

Gabriela Macečková vznesla návrh na možnost vybudování tzv. kojících budek na území 

městského obvodu. Problémem by bylo možné vandalství, nicméně v zapojení těchto objektů 

do infrastruktury města spatřuje možnost zajímavého projektu např. pro studenty architektury. 

 

Gabriela Macečková navrhla větší zapojení podnikatelů do veřejného dění v městském 

obvodu, větší míru pomoci, podpory a propagace jejich činností a dále možnost poskytnutí 

informací o tom, jak probíhají veřejné zakázky (kdy se vyhlašují, podmínky, jak se přihlásit 

apod.). Ing. Řeha informoval, že problematika veřejných zakázek je rozsáhlejší, složitější, 

existují lhůty a různé podmiňování poskytováním záruk, čímž je to složitější pro drobné 

podnikatele.  

 

Jaroslav Ambrož navrhl podpořit podnikatele úpravou webových stránek městského obvodu, 

kdy by byla v informačním rozcestníku vytvořena sekce „Pro podnikatele“, v níž by byly 

umístěny např. odkazy na různá školení, právní předpisy, informace o volných nebytových 

prostorech, pozemcích určených pro výstavbu apod. Ing. Řeha informoval, že většina těchto 

informací je na webových stránkách dostupná, nicméně jsou zařazeny pod různými sekcemi. 

Na jednání Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy města Ostravy bylo navrženo, 

aby se tyto a podobné informace pro podnikatele shromažďovaly komplexně za všechny 

obvody na webových stránkách města Ostravy. 

 

Jan Tabášek podal návrh na využití banerů City Galerry pro komunikaci s občany ve veřejném 

prostoru. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o., pronájem těchto panelů 

poptávalo, cena za pronájem je však příliš vysoká. Členové komise dále navrhli, že by tyto 

panely mohly být vyrobeny např. studenty z recyklovatelného odpadu. Ing. Řeha dále dodal, 

že by se tato forma komunikace musela realizovat tak, aby neporušovala Nařízení města 

Ostravy o regulaci reklamního smogu. 

 

Předseda komise vznesl dotaz na opendata. Ing. Řeha informoval, že jimi disponuje Magistrát 

města Ostravy. Roky 2019 a 2020 již jsou přístupné a další postupy jsou řešeny se společností 

Ovanet, a.s. Pokud bude rozšířena bankovní identita, bude možnost dále rozšířit Portál občana 

a občané by tak mohli více úředních záležitostí řešit vzdáleně. V současné době je mnoho 

agend k vyřízení dálkovým způsobem podmíněno vlastnictví elektronického podpisu, a ten má 

prozatím malé procento veřejnosti. 

  

7. Různé 

 

Gabriela Macečková požádala, aby pozvánka na další jednání komise pro otevřenou radnici 

a MA21 obsahovala rovněž program. 
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O termínu a místě konání 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 


