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Zápis z jednání kulturní komise RM č. 1/2017 

ze dne 23.01.2017 
 

Přítomni: 

PhDr. Michal Pehr, Ph.D., předseda komise RM 

Mgr. Dagmar Kučerová, členka komise RM 

Mgr. Vladimír Antonín Hons, člen komise RM  

Ing. Martin Rejha, člen komise RM 

PhDr. Jiří Matyáš, člen komise RM 

Eva Kleinová, členka komise RM 

Václav Sedláček, člen komise RM 

Bc. Lenka Ondříčková, tajemnice komise RM 

 

Omluveny: 

Ing. Jindřiška Riedlová, místopředsedkyně komise RM 

Mgr. Anna Růžková, členka komise RM 

 

Program jednání:  
 

1.   Plány na rok 2017 
2.   Revize Akčního plánu kultury 2014. Plán na období 2015 – 2020. 
3.   Pamětní deska Ladislava Nováka 
4.   Různé 

 
 
 

 
1. Plány na rok 2017 
Kulturní komise se shodla, že v tomto roce vydá další, již třetí, sérii pohlednic, které vhodně 
odkazují na lounské rodáky. Pro tento rok by se jednalo o pohlednice z tvorby Zdeňka 
Sýkory, a to z 40. a 50. let 20. století. Část pohlednic bude opět pro účely reprezentace pro 
vedení města, část bude určena k prodeji v Městském informačním centru. Sada pohlednic 
bude nově vydána i s přebalem. 
Závěr: Komise doporučuje uvolnit z prostředků kulturního fondu 45 000 Kč na třetí 
série pohlednic včetně přebalu.  
Hlasování: pro: Pehr, Kučerová, Hons, Matyáš, Rejha, Kleinová, Sedláček 
 
Také v roce 2017 by Kulturní komise Rady města Loun uspořádala „Koncert města“ 
v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. V roce 2016 Kulturní komise RM Loun uspořádala 
„Koncert města“, který se konal 09.11.2016 a setkal se s úspěchem. V následujících 
zasedáních komise bude vybrán termín a budou řešeny další podrobnosti. Na koncert by 
byla použita stejná částka jako v loňském roce, 15 000 Kč a vyúčtování by také proběhlo 
stejně, prostřednictvím Ekonomického odboru MÚ Louny. 
Závěr: Komise doporučuje uvolnit z prostředků kulturního fondu 15 000 Kč 
na „Koncert města“. 
Hlasování: pro: Pehr, Kučerová, Hons, Matyáš, Rejha, Kleinová, Sedláček 
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Předseda PhDr. Michal Pehr, Ph.D. informoval komisi o plánované výstavě, která se 
uskuteční v Galerii města Loun, a která bude věnována profesoru lounského gymnázia, panu 
Jaroslavu Maříkovi. Pan Pehr již jednal o výstavě s panem Mgr. Drápalem a výstava by se 
měla uskutečnit buď ke konci roku 2017, nebo až na jaře 2018. Termín bude ještě upřesněn. 
Kulturní komise navrhuje přispět na realizaci výstavy 48 000 Kč z prostředků kulturního 
fondu.  
Závěr: Komise doporučuje přispět Galerii města Loun na realizaci výstavy o Jaroslavu 
Maříkovi ve výši 48 000 Kč z prostředků kulturního fondu.  
Hlasování: pro: Pehr, Kučerová, Hons, Matyáš, Rejha, Kleinová, Sedláček 
 
Komise byla také seznámena s informací, že by do Loun měla přijet dcera spisovatele Karla 
Konráda, lounského rodáka. Návštěva by se měla uskutečnit v sobotu 06.05.2017. 
 
2. Revize Akčního plánu kultury 2014. Plán na období 2015 – 2020. 
Dne 23.01.2017 se od 16 hodin konala v Městské knihovně Louny revize „Akčního plánu 
kultury 2014. Plán na období 2015 – 2020“. Termín této revize byl znám více než měsíc a 
revize byla zároveň i veřejná. Zasedání kulturní komise bylo plánováno po skončení revize 
tak, aby členové kulturní komise mohli reagovat na tuto revizi. Současně ale 23.01 probíhalo 
jednání Rady města Loun, jejímž členem je i pan předseda kulturní komise PhDr. Michal 
Pehr, Ph.D. Na revizi přišli např. ředitelé lounských příspěvkových organizací, zástupci 
lounských kulturních institucí, zástupci lounských spolků a organizací, které pořádají různé 
akce ve městě, členové kulturní komise, zástupci politických stran a další. Největším 
tématem celého setkání byla absence pracovního místa tzv. kulturního koordinátora, které 
dosud nebylo zřízeno. Tématem diskuze bylo především to, zdali toto pracovní místo má být 
vytvořeno nebo ne, jestli má být vytvořeno na nově zřízeném Odboru školství, kultury a 
sportu nebo by mělo být začleněno do Městského informačního centra atd. Druhým 
největším tématem byl právě chybějící Odbor školství, kultury a sportu (nebo jiného názvu), 
který není dosud zřízen. Tento odbor má být v nejbližších měsících na Městském úřadě 
zřízen. Zatím nejsou příliš známy podrobnosti k tomuto kroku. Pan Pehr, který přišel na 
závěr revize Akčního plánu, informoval účastníky revize, že se o tomto tématu na Radě 
města Loun dne 23.01 nejednalo a bude se o tom jednat na dalším zasedání Rady města 
Loun. Na zasedání kulturní komise bylo plánováno, že se komise bude zabývat výstupy, 
které vzejdou z předchozího jednání – tedy revize Akčního plánu. Jelikož je tedy málo 
informací k plánovanému Odboru školství, kultury a sportu, rozhodla se kulturní komise 
k revizi Akčního plánu kultury vrátit znovu na příštím jednání kulturní komise.  

Závěr: Kulturní komise se bude na příštím jednání zabývat kompletní revizí Akčního 
plánu kultury 2014. Plán na období 2015 – 2020.  

Hlasování: pro: Pehr, Kučerová, Hons, Matyáš, Rejha, Kleinová, Sedláček 

 
3. Pamětní deska Ladislava Nováka 
Na jednání kulturní komise 7/2016 byla navržena instalace pamětní desky na rodný dům 
fotbalisty Ladislava Nováka. Realizaci schválila i Rada města dne 21.11.2016 a uložila 
realizaci Odboru správy majetku a 27.02.2017 bude předloženo Zastupitelstvu města 
schválení 13 000 Kč na použití realizace pamětní desky. Následně bude 13 000 Kč 
převedeno v rámci rozpočtových změn z kulturního fondu na Odbor správy majetku 
(viz Usnesení RM Loun č.359/2016). Na tajemnici komise se obrátila Ing. Šimonová 
z Odboru správy majetku s žádostí o převedení finančních prostředků (viz výše), kdo bude 
vyhotovení desky objednávat a jestli už byla oslovena vlastnice domu ve věci smlouvy. Mgr. 
Hons informoval členy komise o tom, že byl v této věci také osloven Odborem správy 
majetku a že instalace by měla být pravděpodobně 17.06.2017. Realizaci zajistí Odbor 
správy majetku. 
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Závěr: Instalace pamětní desky na rodný dům fotbalisty Ladislava Nováka bude 
instalována pravděpodobně 17.06.2017. Realizaci zajistí Odbor správy majetku.  

4. Různé 

V posledním bodu tajemnice komise připomněla Jednací řád komisí Rady města Loun, ve 
kterém je uvedeno, že na první komisi v kalendářním roce, se schválí harmonogram jednání 
komise v příslušném kalendářním roce. Komise se bude v roce 2017 scházet dle potřeby. 
Příští termín komise je stanoven na 22.02. od 17 hodin v Městské knihovně Louny.  
 
Kulturní komise v bodě „Různé“ diskutovala o odložení koupě poloviny rodného domu 
Otakara Jaroše. Kulturní komise v zápise č.7/2016 doporučila koupi poloviny rodného domu 
a bylo zde vysvětleno, že by zde byl zřízen památník Kpt. Jaroše a dalších lounských 
účastníků II. světové války a expozici připomínající význam Kotěrovy kolonie. Spolu 
s návrhem usnesení bylo také předloženo Radě města vyjádření Ing. Sunkovské a 
Ing. Krameriusové dle Usnesení 307/2016 ze dne 03.10.2016. Rada města Loun na 
zasedání 21.11.2016 návrh na koupi poloviny rodného domu odložila. Není znám termín, na 
kdy je tento návrh odložen a kulturní komise se Rady města táže, na kdy je tedy koupě 
poloviny domu odložena a zdali má ještě komise dodat Radě města další materiály 
k předložení? Kulturní komise považuje to, že Rada města koupi poloviny domu „odkládá“ za 
nejasný výraz.  
Závěr: Komise považuje to, že Rada města „odkládá“ koupi poloviny rodného domu 
Otakara Jaroše za nejasné. Kulturní komise žádá o vysvětlení, proč se koupě odkládá 
a zdali je potřeba předložit další materiály.  
Hlasování: pro: Pehr, Kučerová, Hons, Matyáš, Rejha, Kleinová, Sedláček 
 
Mgr. Hons informoval o veřejné sbírce na zhotovení sochy T.G.Masaryka, která by měla být 
instalována v roce 2018.  
Závěr: Kulturní komise doporučuje veřejnou sbírku na zhotovení sochy T.G.Masaryka 
a plně tuto myšlenku podporuje.  
Hlasování: pro: Pehr, Kučerová, Hons, Matyáš, Rejha, Kleinová, Sedláček 
 
Pan Pehr předložil komisi dopis, který obdržel od pana starosty před konáním komise ze 
Svazu měst a obcí České republiky, ohledně sbírky na varhany v katedrále sv. Víta v Praze. 
Vzhledem k tomu, že ostatní členové komise měli málo času na prostudování dopisu, bude 
se komise zabývat tímto bodem až na příštím jednání komise. 
 
Příští jednání komise se bude konat 22.02.2017 od 17 hodin v Městské knihovně Louny. 
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Počet jednání ve volebním období* 16*   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 14 2  

 Ing. Jindřiška Riedlová 15 1  

 Eva Kleinová 11 3 2 

 Mgr. Anna Růžková 10 6  

 Mgr. Dagmar Kučerová 16   

 Jana Dudová Kodetová *2 6 5 2 

 Ing. Martin Rejha 15 1  

 Mgr. Vladimír Antonín Hons 16   

 PhDr. Jiří Matyáš 15 1  

 Václav Sedláček 1   

 

*1 uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 

* 2 Jana Dudová Kodetová - rezignace k 30.08.2016 

 
 
 
Schválil/a: PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 

 
  předseda KK   

     
 10.02.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 

 
 

Ověřovatel/ka: 
Mgr. Dagmar Kučerová  členka KK   

10.02.2017 
               

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
Zapsal/a: Bc. Lenka Ondříčková  tajemnice KK    10.02.2017   

 jméno  funkce  datum       podpis 
 
 

 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady 
města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim 
zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání kulturní komise RM č. 1/2017 projednala Rada města Loun na své 
51. schůzi dne 20.02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
Usnesení č. 63/2017  
Zápis z jednání kulturní komise RM č. 1/2017  
 
Rada města 
1) b e r e   n a   v ě d o m í  
zápis z jednání kulturní komise RM č. 1/2017 ze dne 23.01.2017 
2) s o u h l a s í 
s použitím prostředků kulturního fondu ve výši 45 000 Kč na vydání třetí série pohlednic 
z tvorby Zdeňka Sýkory, a to z 40. a 50. let 20. století, včetně přebalu  



 
MÚ LOUNY 

 

Zápis z jednání kulturní komise RM č. 
1/2017 

str. 5 / 5 

 
3) u k l á d á 
Mgr. T o m á š k o v é, vedoucí MIC, zajistit realizaci tohoto usnesení po schválení 
grafického návrhu kulturní komisí RM 
T: 30.06.2017 

4) s o u h l a s í 
s použitím prostředků kulturního fondu ve výši 15 000 Kč na „Koncert města“ 
5) u k l á d á 
Mgr. T o m á š k o v é, vedoucí MIC, zajistit realizaci tohoto usnesení RM po schválení 
kulturní komisí RM 
T:31.10.2017 
6) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit bod 2) a 4) ke schválení zastupitelstvu 
města v rámci rozpočtových změn  
T: 10.04.2017 
7) s o u h l a s í 
s použitím prostředků kulturního fondu ve výši 48 000 Kč na realizaci výstavy o Jaroslavu 
Maříkovi v Galerii města Loun 
8) s o u h l a s í 
s navýšením příspěvku na provoz pro rok 2017 Vrchlickému divadlu, příspěvkové organizaci, 
IČO: 75037637, o 48.000 Kč z prostředků kulturního fondu na realizaci výstavy o Jaroslavu 
Maříkovi v Galerii města Loun  
9) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit bod 8) ke schválení zastupitelstvu města 
v rámci rozpočtových změn 
T: 10.04.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 
 
 


