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Schválený rozpočet na rok 2023 ve znamení velkých 
oprav a investic do rekonstrukcí bytového fondu

Vážení obyvatelé  
městského obvodu,  
milí čtenáři, 
dovolte mi, abych vám 
jménem mým, ale i celé 
radnice, popřál vše nejlep-
ší a hodně zdraví v roce 
2023. V roce, který jak asi 

všichni tušíme, nebude jednoduchý. V roce, 
kdy se budeme muset vypořádat s mnohý-
mi výzvami, které nám připravil dnešní svět. 
Uplynulé období nám však ukázalo, že společ-
nými silami lze překonat mnohé překážky, a že 
nemusíme propadat obávané trudomyslnosti.
Proto věřím, že i v roce 2023 se v duchu os-
travských tradic všichni semkneme a nedáme 
se semlít koly času. Že nejen přečkáme obtíž-
né časy, ale budeme dělat maximum pro to, 
abychom navzdory všem překážkám pokra-
čovali ve zvelebování našeho obvodu, aby se 
nám zde zase o něco lépe žilo, pracovalo a stu-
dovalo. Jak říkával Tomáš Garrigue Masaryk, 
hlavní je vytrvat, nenechat se odradit a trpělivě 
den za dnem odpírat zlému. 
Jsem rád, že i v nastávajícím náročném roce 
nás čeká několik důležitých investičních akcí. 
Z těch větších chystáme například realizaci 
další etapy regenerace sídliště Fifejdy, vybu-
dujeme nové parkovací kapacity v ulici Gor-
kého, zrekonstruujeme chodníky v ulicích Ar-
besova, Zákrejsova a Šafaříkova a plánujeme 
rovněž rekonstrukci zahrady u Waldorfské ZŠ 
a MŠ.  Dále budeme pokračovat v regeneraci 
bytového fondu a nově se zaměříme také na 
propagaci obchodníků, jenž jsou nájemci měs-
ta a tvoří tedy s námi náš společný domov. 
Domov je totiž to nejdůležitější, co by každý 
z nás měl mít. Pokud totiž máme zdraví, prá-
ci a místo, kde můžeme složit hlavu, najíst se 
a pobavit s rodinou a přáteli, nic víc nepotře-
bujeme. Mnohdy si to však neuvědomujeme, 
chceme od života stále něco víc, stresujeme se, 
nevěnujeme se svým blízkým a proč? To nej-
důležitější často máme přímo před očima. Jen 
je nutné si to čas od času připomenout. 
Závěrem mi dovolte zmínit citát mé již zesnulé 
babičky Zity, která mi při životních těžkostech 
říkávala: „Davide, hlavně ať není válka.“ A já 
to doplním slovy, že zbytek je na nás. Jaké si 
to uděláme, takové to budeme mít. A tak vám, 
kromě přání zdraví a štěstí, přeji také, ať je rok 
2023 přesně podle vašich představ.

David Witosz, místostarosta

Zastupitelé Morav-
ské Ostravy a Přívo-
zu na svém zasedání 
19. prosince schvá-
lili rozpočet na rok 
2023. Je sestaven na 
základě zhodnocení 
finančních možností 
obvodu, a to jak po 
příjmové, tak i po vý-

dajové stránce. Centrální městský obvod bude, 
stejně jako v minulých letech, hospodařit s vy-
rovnaným rozpočtem, a to s celkovými příjmy 
i výdaji ve výši 600 mil. Kč. „Je to o 1,1 mil. 
Kč méně než v roce 2022,“ říká Valentina Vaň-
ková, místostarostka. „Navýšíme příspěvek na 
provoz pro mateřské a základní školy o 20 % 
proti roku 2023, a také plánujeme velké opra-

vy, které jsou proti minulému období vyšší o 15 
mil. Kč,“ dodává.

Očekáváme stabilní příjmy
Výše příjmů se odvíjí od očekávané skuteč-

nosti a predikce vývoje makroekonomických 
ukazatelů pro rok 2023. 

Daňové příjmy, jako je například daň z ne-
movitostí, z hazardních her nebo poplatky ze 
psů, představují částku 50,1 mil. Kč. 

U nedaňových příjmů, jejichž zdrojem jsou 
například prodej parkovacích karet, příjmy ze 
správy domovního fondu apod., počítáme se 
184 miliony Kč. 

Pro rozpočet kapitálových příjmů se vychá-
zí z očekávaných příjmů z prodeje nemovitostí 
v předpokládané výši 9,2 mil. Kč. 

Pokračování na straně 3

Na fotografii zleva: místostarosta Petr Kuś, místostarostka Alena Pataky, starosta Petr Veselka,  
místostarostka Valentina Vaňková a místostarosta David Witosz.

Vážení čtenáři, 
máme za sebou ve všech směrech hektický rok plný změn. Přejeme proto nám všem, 

a také obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v novém roce 2023 hlavně zklidnění a stabi-
litu. Prožijme právě začínající rok ve zdraví a naplňme jej osobními a pracovními úspě-
chy i splněnými sny! Ať nás všechny provází jen to dobré.

  Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
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V ZŠ Gebauerova vznikl relaxační koutek s knihovničkou.

V loňském roce vyhlásil městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz první ročník partici-
pativního rozpočtu pro základní školy v ob-
vodu, na který vyčlenil zhruba 400 tisíc korun. 
Centrální obvod je teprve druhým obvodem 
v Ostravě, který spustil participativní rozpočet 
pro základní školy. S organizací a administrací 
projektu pomáhala pracovníkům obvodu orga-
nizace Decision 21 s.r.o. (Participace 21). Do 
projektu se zapojilo všech 8 základních škol 
našeho obvodu.

Školy nesoupeří mezi sebou
„Každá škola měla svůj vlastní participativ-

ní rozpočet, na který obdržela částku 46,5 tisíc 
korun, z toho 40 tisíc korun na náklady spojené 
s fyzickou realizací a 6,5 tis. korun na admini-
strativní náklady. Nesoupeřily tedy mezi sebou 
školy, ale jen projekty v jedné škole. Ředitelům 
všech osmi škol se nápad líbil a podporují ho,“ 
vysvětluje princip vůbec prvního ročníku parti-
cipativního rozpočtu ve školách Iva Vinklero-
vá, projektová manažerka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

Pravidla si z velké části určují školy
Jednoduchá jsou i pravidla tohoto projektu, 

ve velké míře si je určují školy samostatně, re-
spektive si sami určují harmonogram i podmín-
ky, kteří žáci se projektu mohou účastnit, nebo 
jak bude probíhat hlasování. Školy musely spl-
nit jen několik podmínek, a to přizvat zástupce 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
k hodnocení realizovatelnosti projektů a proin-
vestovat přidělené finance do konce roku 2022. 
V listopadu muselo vedení každé základní ško-
ly předložit informaci o průběhu participativní-
ho rozpočtu a doložit finanční doklady k reali-
zovaným projektům. 

Žáci vedli vlastní kreativní kampaně
Samotné provedení bylo jednoduché. Žáci 

jednotlivých škol napříč ročníky navrhli ně-
kolik projektů, které by chtěli ve své škole 
realizovat. Vedení školy jednotlivé návrhy pro-
studovalo a po vyloučení nerealizovatelných 
projektů schválilo konečný seznam návrhů. 
Navrhovatelé schválených projektů se snažili 
v následném hlasování získat pro svůj návrh 
co největší podporu spolužáků. Využívány byly 
různé formy kampaní, např. plakáty, FB, videa, 
letáky, atd. Hlasování probíhalo prostřednic-
tvím elektronického systému. Na každé škole 
byly vybrány minimálně dva vítězné projekty, 
které byly realizovány. 

Podle informací vedení všech základních škol 
v Moravské Ostravě a Přívozu měla akce vel-
mi kladné ohlasy a samotní žáci se zapojili do 
všech fází participativního rozpočtu ZŠ.

Školy mají nové relaxační koutky,  
lavičky i boxovací pytle
A co se na jednotlivých školách díky tomuto 

projektu podařilo? Na ZŠ Nádražní byly vybu-
dovány dva relaxační koutky, jeden na 1. stupni 
ZŠ a druhý na 2. stupni. V ZŠ Gen. Píky si žáci 
odhlasovali pořízení laviček na chodby školy 
a vzdělávací polepy na schodiště. Ve Waldorské 
ZŠ a MŠ přibyly lavičky před školou, zrcadla 
na dívčích toaletách, byly zde vyměněny vlož-
ky ve dveřích na WC a dovybaveno je i školní 
hřiště. V ZŠ Gajdošova vyhrály projekty, díky 
nimž byly vybudovány ve třídách 5. až 9. roč-
níků relaxační koutky, a i zde přibyly lavičky 
na chodbách školy a zrcadla ve třídách a na to-
aletách. Žáci ZŠ a MŠ Ostrčilova hlasovali pro 
vybudování kolárny a nakoupení dvou fotbálků 
pro aktivní trávení času o přestávkách. V ZŠ 
Matiční bylo instalováno nové zvonění, nově je 
volně přístupná knihovna a přibyla také místa 

k sezení na chodbách. V ZŠ Zelená si vytvořili 
odpočinkové zóny v hale a v knihovně a v ZŠ 
Gebauerova vznikl relaxační koutek s knihov-
ničkou a nově si zde pořídili a instalovali boxo-
vací pytle do tělocvičny. 

Přípravy na 2. ročník jsou  
v plném proudu
Ve chvíli, kdy byl v listopadu 2022 1. roč-

ník participativního rozpočtu pro ZŠ úspěšně 
ukončen, začaly přípravy na 2. ročník. Do něj 
se zapojilo opět všech osm základních škol 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
„S koordinátory jednotlivých škol jsme se už 
v říjnu loňského roku sešli, abychom probrali 
zkušenosti z 1. ročníku a dohodli se na případ-
ných změnách a úpravách pravidel pro další 
ročníky,“ informuje radní Rostislav Řeha.

Ve 2. ročníku již tedy školy nebudou muset 
povinně realizovat minimálně dva projekty, ale 
bude moci být realizován pouze jeden větší pro-
jekt. Přidělené finanční prostředky (opět 46,5 
tis. Kč) budou rozděleny v poměru 45 tis. Kč 
na fyzickou realizaci a 1,5 tis. Kč na admini-
strativní náklady. Největší změnou pro 2. roč-
ník je časová realizace celého projektu – mís-
to školního roku bude projekt trvat skoro celý 
kalendářní rok, tedy od 1. ledna 2023 do 30. 
listopadu 2023.

Už po prvním ročníku je jasné, že jde o zcela 
jedinečný projekt, který umožňuje žákům da-
ných škol rozvíjet prostor kolem sebe, a záro-
veň zlepšit svou finanční gramotnost. „Je důle-
žité mladým lidem ukázat, jak se mohou podílet 
na rozvoji svého okolí. Věřím, že tento projekt 
alespoň některým dětem utkví v paměti natolik, 
že se z nich v budoucnu stanou aktivní obyvate-
lé se zájmem o rozvoj okolí svého bydliště, re-
spektive města,“ doplňuje starosta centrálního 
obvodu Petr Veselka. 

Žáci přispívají k rozvoji svých škol a zároveň se 
zdokonalují v prezentačních dovednostech

Na Základní škole Gen. Píky budou mít mimo jiné 
vzdělávací polepy na schodišti. 


