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Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 1/2017 

ze dne 02.02.2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Pavel Janda, předseda komise RM  
Ondřej Soukup, člen komise RM 
Ing. Michal Škeřík, člen komise RM  
Václav Landa, člen komise RM 
Karolína Langrová, členka komise RM  
Ing. Eduard Černý, člen komise RM  
 
Omluveni:  
Ing. Jan Žalud, místopředseda komise RM  
 
Dřívější odchod omluvil: 
Ondřej Soukup, člen komise RM 
 
Hosté: Mgr. Kamila Jarolímková, kancelář úřadu 
 
Tajemnice komise:  Lenka Rubešová 
 
 
Program 
1. Zahájení 
2. Informace k zapojení Města Louny do systému cisteniulic.cz 
3. Informace k připravovanému projektu „Radniční listy“ 

4. Různé 
 

 
1. Zahájení 
Předseda komise přivítal přítomné členy komise pro otevřenou radnici RM. Ověřovatelem 
zápisu č. 1/2017 jmenoval Václava Landu. Dále byla sdělena informace o převzetí funkce 
tajemnice komise pro otevřenou radnici RM Mgr. Jarolímkovou.  

 
 
2. Informace k zapojení Města Louny do systému cisteniulic.cz 
Na úvod tohoto bodu byla předsedou komise požádána Mg. Jarolímková o podání informací 
k službě cisteniulic.cz. Komisi byla představena nabídka, kterou zaslal Petr Tomášů ze 
společnosti TPweb.cz s.r.o., která službu cisteniulic.cz provozuje. Služba cisteniulic.cz nabízí 
registrovaným občanům informace o termínech blokového čištění ve městě. Informování 
probíhá formou SMS zpráv a e-mailů. Občané si mohou sami zvolit, jakými způsoby chtějí 
být o čištění informování a sami si zvolí předstih, se kterým jim bude upozornění zasíláno. 
Pokud si občané zvolí formu informování pomocí SMS je cena 2,50 Kč za zprávu. Členové 
komise se po diskuzi shodli na placení těchto nákladů občanem, formou kreditu 
u společnosti cisteniulic.cz. Zasílání e-mailů je po registraci zdarma. Pro zapojení do služby 
je nutné zaslat dodavatelské společnosti harmonogram blokových čištění. V případě změny 
čištění v průběhu roku stačí tuto informaci zaslat dodavateli a on se postará o její zadání do 
služby, aby lidem přicházela aktualizovaná upozornění. Komise se shodla na zapojení do 
služby čištěníulic.cz na zkušební dobu 1 roku s tím, že v listopadu proběhne vyhodnocení 

Hlasování:   

Pro 6 Janda, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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služby. Na zapojení do služby bude doporučeno uvolnit 11 541 Kč z finančních prostředků 
Komise pro otevřenou radnici Rady města Loun. 

Hlasování:   

Pro 6 Janda, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 
 
3. Informace k připravovanému projektu „Radniční listy“ 
V bodě číslo 3 otevřel Mgr. Janda diskuzi k připravovanému projektu radničního periodika. 
Návrhy připravila Mgr. Jarolímková na základě uloženého úkolu, který obdržela od vedení 
města. Diskuze členů komise probíhala nad formátem, kvalitou tisku, nákladem i obsahem 
připravovaného periodika. Mgr. Janda upozornil na určitá legislativní omezení a stručně 
seznámil přítomné s materiálem hlasnatrouba.cz.  
Předseda komise doporučil případné jmenování redakční rady ve složení:  
- zástupce koalice 
- zástupce opozice  
- odborný konzultant.  
 
Komisí bylo dále uloženo Mgr. Kamile Jarolímkové zjistit číslo registrace Ministerstva kultury 
ČR radničního periodika, které vydával Městský úřad v Lounech počátkem 90. let.  
 
Komise se bude touto záležitostí nadále zabývat na svém dalším jednání s tím, že po 
proběhlé diskuzi a s ohledem na časové, technické a finanční možnosti projektu je možné 
doporučit některou z následujících variant: 

 Varianta č. 1 

o Nízkonákladové periodikum, které bude sloužit, jako alternativní informační 
kanál pro tiskové zprávy  

o  1/3 úvazku pracovníka MěÚ + tisk specializované firmy  

 Varianta č. 2 

o Rozšíření Lounského měsíčníku cca o 6 -8 stran, které by sloužily pro tiskové 
zprávy a informace Města Louny a Městského úřadu Louny. 

o Zpracování a tisk – DIGON s.r.o. 

 Varianta 3 

o Samostatné periodikum, které by sloužilo k informovanosti veřejnosti.  

o Grafické, sazečské práce a tiskařské práce specializovaná firma 

 

Hlasování:   

Pro 6 Janda, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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4. Různé 

1. Mgr. Pavel Janda tlumočil dotaz Bc. Milana Rychtaříka, člena zastupitelstva města 
ohledně čerpání finančních prostředků z výzvy č. 28 „Specifické informační a 
komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci IROP: 

 Na dotaz odpověděl Ing. Michal Škeřík, že Město Louny již zhruba půl roku 
pracuje na přípravě projektu, který by mohl být spolufinancován z výzvy č. 28 
z IROP. 

2. Člen komise Ondřej Soukup vznesl připomínku k názvu e-mailu, ze kterého jsou 
rozesílány aktuality z webových stránek města.  

 Mgr. Kamila Jarolímková informovala členy komise o jednáních se společností 
As4u, která je zhotovitelem webové prezentace města Loun, o úpravě názvu 
v rámci technických možností.  

3. Mgr. Janda požádal o rekapitulaci spuštění nové webové prezentace města Loun.  
 Ing. Škeřík a Ing. Černý informovali o tom, že webové stránky jsou dočasně 

provozovány na infrastruktuře zhotovitele, s tím že budou přesunuty na 
servery Města Louny. Nejzazší termín tohoto přesunu je stanoven na 
31. 03. 2017. Dále informovali o řešení běžných provozních problémů nové 
webové prezentace s tím, že většinu vážnějších problémů se podařilo 
odstranit v prvním týdnu po spuštění.  

4. Elektronickou poštou přispěl do bodu různé i Ing. Jan Žalud, který komisi oslovil 
s návrhem nechat vytisknout samolepky s nápisem „Bez reklamy“. Tento projekt by byl 
součástí PR města a občanům by tyto samolepky sloužily k polepu domovních schránek 
a byly by k dispozici zdarma 

 Komise ukládá Ing. Žaludovi do příštího jednání zpracovat materiál, který by 
zahrnoval návrh a rozpočet projektu. Předpokládaný náklad samolepek je 
500 Ks.   

 

Hlasování:   

Pro 5 Janda, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 
5. Dalším námětem v rámci bodu různé byla informace Ing. Jana Žaluda o možnosti 

zpřístupnění dat o obsazenosti 5 lounských Bikeoboxů online. Aktivace této služby je 
vyčíslena na 2 500 Kč a cca 10 000 Kč/rok je finanční náročnost následné správy. 
Kompletní ceník je podle dostupných informací k dispozici na odboru správy majetku 
MěÚ Louny. Tato služba by byla občanům k dispozici v rámci koncepce Smart City.  

 Komise bere na vědomí návrh o možnosti zpřístupnění dat o obsazenosti 
Bikeoboxů. 
 

Hlasování:   

Pro 5 Janda, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 
 
 
 

Rozpočet komise pro rok 2017 ( dle UZM č. 64/2016  ze dne 
19.12.2016) 

30 000 Kč  

Navrženo k přidělení  11 541 Kč 
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Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 
    

Počet jednání ve volebním období* 13   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Mgr. Pavel Janda  12 1  

Ing. Jan Žalud  10 3  

Ondřej Soukup 13   

Václav Landa  7 6  

Karolína Langrová  9 4  

Stanislav Hrdlička   2 2 

Ing. Eduard Černý  13   

Ing. Michal Škeřík  8   

 
 

 uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 
 
Stanislav Hrdlička podal rezignaci ke dni 15.06.2015 
Ing. Michal Škeřík jmenován členem komise dne 29.06.2015 
 
 

 
 
 
Schválil: Mgr. Pavel Janda   předseda KOR     

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 

 
Zapsala: Mgr. Kamila Jarolímková   Kancelář úřadu     

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
 
 

Ověřil: Václav Landa  člen KOR       

 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 komise pro otevřenou radnici RM č. 1/2017 projednala Rada města 
Loun na své 51. schůzi dne 20.02.2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 62/2017  
Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 5/2016, č. 1/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 5/2016 ze dne 13.12.2016 a č. 1/2017 
ze dne 02.02.2017 
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2) s c h v a l u j e  
využití finančních prostředků komise pro otevřenou radnici ve výši 11 541 Kč na zapojení 
do služby cisteniulic.cz 
3) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, zajistit realizaci rozhodnutí rady města 
T: 31.03.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Čermák, Pehr, Bouda, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 


