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

 

Zápis 

                                                                                                               
 

                                                                                               Č. j.: MOaP/088641/19/RMOb_KOR 
 

Zápis  

průběhu 9. jednání komise pro otevřenou radnici a MA21  

konaného dne 09.12.2019 

 

Pořadové číslo jednání: 9 

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

729 29 Ostrava 

Předsedající:   Ing. Kamil Tomáš, předseda komise 

Přítomno:   10 členů komise (viz prezenční listina)  

Další přítomní:  Ing. Rostislav Řeha, místostarosta, Mgr. Alena Pataky, místostarostka, 

Mgr. Leona Večeřová, tajemnice, Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení 

IT, Ing. David Račák, tiskový mluvčí, PhDr. Pavla Filáková, DiS. 

Omluveni: - 

Neomluveni:   - 

Zahájení:   16:00 hodin 

Ukončení:   16:55 hodin 

Zapisovatel:   Bc. Petra Karlová, administrátor komise 

 

Program jednání komise: 

1. Zahájení 

2. Představení Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. 

3. Výsledky hlasování – prezentace témat k řešení v rámci činnosti komise 

4. Mobilní rozhlas 

5. Poděkování členům komise 

6. Seznámení s vnitřním předpisem ZAS 2019-07 pro poskytování dotací a peněžitých darů 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu moravská Ostrava a Přívoz 

7. Úkoly  

8. Různé 
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1. Zahájení 

 

Předseda komise přivítal přítomné hosty a členy komise na jejím 9. jednání a konstatoval, 

že komise je usnášeníschopná. 

 

2. Představení Centra kultury a vzdělávání, p.o. 

 

Předseda komise představil PhDr. Pavlu Filákovou, DiS., ředitelku Centra kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava, p.o. (dále jen „CKV“) a předal jí slovo. 

 

PhDr. Pavla Filáková, DiS., seznámila přítomné hosty a členy komise s hlavními činnostmi 

a vizemi CKV.  

 

Sdělila, že CKV klade důraz na propagaci akcí a plánování nových akcí tak, aby svým obsahem 

pokryly široké populační spektrum od dětí až po seniory. Rovněž považuje za důležitou 

spolupráci s městským obvodem a s komisí pro otevřenou radnici a MA21. 

 

Dále vyjmenovala střediska, která pod CKV spadají - Klub Parník, Minikino, Klub Atlantik, 

Kulturní zařízení Gama, Výstavní síň Sokolská a informovala o tom, že je každý měsíc 

vydáván nový, pestrý program CKV, který se svými akcemi snaží pokrýt co největší škálu 

návštěvníků. 

 

Jaroslav Ambrož vznesl dotaz na akce konané pro seniory. PhDr. Pavla Filáková, DiS., 

odpověděla, že pro seniory se v jednotlivých klubech konají pravidelné besedy a schůze. 

 

Ing. Kamil Tomáš vznesl dotaz, jakým způsobem jsou občané o akcích informováni. 

PhDr. Pavla Filáková, DiS., odpověděla, že existuje mnoho informačních kanálů pro propagaci 

jednotlivých akcí, např. distribuce letáků v kavárnách, informace na webových 

a facebookových stránkách městského obvodu, výlepy, citylighty apod. 

 

Gabriela Macečková vznesla dotaz, jakým způsobem je tvořen program. PhDr. Pavla 

Filáková, DiS., sdělila, že na tvorbě programu se podílejí zaměstnanci CKV a po jeho 

vyhotovení je program vždy projednán s ní, za účelem sledování plnění stanoveného ročního 

plánu akcí. 

 

Mgr. Alena Patky, místostarostka, zmínila jako další důležitý zdroj informací, nejen 

o pořádaných akcí, zpravodaj Centrum a informovala o možnosti využívání Dvorany, prostoru 

v budově radnice úřadu městského obvodu, pro konání výstav, besed a podobných událostí. 

 

Členové komise navrhli, aby se informace o činnost CKV a plánovaných akcí promítly 

i v aplikaci Mobilní rozhlas. 

 

Daniel Horváth vznesl požadavek na možnost vložení banneru Mobilního rozhlasu na webové 

stránky Ostravských Vánoc a možnost propagace Mobilního rozhlasu přímo na vánočních 

trzích. 



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

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 
3/4  www.moap.cz Číslo účtu  19-923761/0100 

3. Výsledky hlasování – prezentace témat k řešení v rámci činnosti komise 

 

Předseda komise informoval o výsledcích hlasování pro jednotlivá témata k řešení v rámci 

činnosti komise, která byla prezentována na minulém jednání. 

 

Nejvíce hlasů obdržely tyto návrhy:  

 tvorba pravidel pro realizaci participativního rozpočtu  

 online mapy volných parkovacích míst 

 realizace besed s občany a vedením městského obvodu 

 tvorba informační platformy pro občany (propagace a podpora podnikatelů, služeb, sportu, 

společenských a kulturních akcí apod.) 

 PR mobilního rozhlasu  

 tvorba kalendáře událostí na úřadě městského obvodu na webových stránkách (informace 

o zasedání zastupitelstev, schůzích rad, jednáních komisí a výborů včetně výstupů z nich) 

 

Předseda komise vyzval iniciátory výše uvedených návrhů, aby si na příští jednání komise 

připravili ke svým tématům prezentaci, která bude obsahovat způsob a kroky, jak je danou 

záležitost možno v rámci činnosti komise realizovat. Na základě prezentací pak budou členové 

komise rozděleni do skupin, které se budou jednotlivým tématům věnovat, aby mohlo být 

realizováno více návrhů najednou.  

 

4. Mobilní rozhlas 

 

Členové komise byli informováni, že data do aplikace Mobilní rozhlas prozatím vkládá 

Ing. David Račák, tiskový mluvčí.  

 

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta, informoval, že prozatím je prioritní naplnění informační 

stránky aplikace, vkládání různých informačních postů – kontaktů na úřad, mateřské a základní 

školy apod. Poté budou na základě diskuze řešeny další záležitosti. 

 

Gabriela Macečková vyjádřila svůj názor na absenci propagace Mobilního rozhlasu 

přes úředníky. Ing. Rostislav Řeha, místostarosta, informoval, že na informacích při vstupu 

do budovy úřadu a na všech přepážkách určených pro občany jsou uloženy propagační letáčky 

a úředníci jsou ochotni občanům případně i s registrací pomoci. 

 

5. Poděkování členům komise 

 

Předseda komise poděkoval členům komise za odvedenou práci v roce 2019 a zhodnotil činnost 

komise společně s plány na příští rok. 
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6. Seznámení s vnitřním předpisem ZAS 2019-07 pro poskytování dotací a peněžitých darů 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu moravská Ostrava a Přívoz 

 

Předseda komise seznámil členy s vydaným vnitřním předpisem ZAS 2019-07 pro poskytování 

dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu moravská 

Ostrava a Přívoz.  

 

Vnitřní předpis byl již členům zaslán prostřednictvím e-mailu. 

 

 

7. Úkoly  

 

a) Iniciátoři vybraných témat k řešení v rámci činnosti komise (viz bod 3. zápisu) si na její 

příští jednání připraví prezentaci, která bude obsahovat způsob a kroky, jak je danou 

záležitost možno v rámci činnosti komise realizovat. 

        T: 13.01.2020 

 

8. Různé 

 

Na základě diskuze se členové komise dohodli, že příští jednání komise se uskuteční 

v pondělí 13.01.2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 235, ÚMOb MOaP, 

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________     ___________________  

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

předseda komise      administrátor komise 

 

 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 


