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Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 2/2017 

ze dne 06. 03. 2017 

 

Přítomni: 

Mgr. Pavel Janda, předseda komise RM  
Ing. Jan Žalud, místopředseda 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  
 

Tajemnice komise: Mgr. Kamila Jarolímková 

 

Program 

1. Zahájení 
2. Informace o projednání zápisů komise v radě města 
3. Web města - aktuální informace 
4. Online přenosy ze zasedání zastupitelstva města - kvalita zvukového záznamu 
5. Pasportizace zeleně 
6. Různé 

 

1. Zahájení 

Předseda komise přivítal přítomné členy komise pro otevřenou radnici RM. Ověřovatelem 
zápisu jmenoval Václava Landu. 

 

2. Informace o projednání zápisů komise v radě města 

Předseda komise informoval přítomné členy o projednávání projektu „Poraď radním“ v Radě 
města Loun. Na základě žádosti KOR, přejde projekt pod její patronaci a bude pokračovat 
formou neformální diskuse v prostorách Obchodní akademie a Střední odborné školy 
generála Františka Fajtla. KOR nabídne škole platformu pro diskuzi studentů a komunálních 
politiků s tím, že témata diskuze budou vybírat sami studenti. Jedním z cílů projektu je zvýšit 
povědomí studentů o dění v jejich bezprostředním okolí a demokratických procesech v rámci 
obecní samosprávy.  

Komise ukládá Mgr. Jandovi kontaktovat Obchodní akademii a Střední odbornou školu 
generála Františka Fajtla v Lounech.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

Předseda informoval členy o schválení použití finančních prostředků KOR na zapojení do 
projektu čištění ulic.cz. Mgr. Kamila Jarolímková podala komisi informace o stavu projektu. 
Ke dni jednání KOR byla téměř digitalizovaná databáze ulic, probíhaly práce na přípravě PR 
projektu a vzájemná komunikace s dodavatelem. KOR vzala na vědomí postup při zapojení 
Města Louny do služby čištění ulic.cz. 

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

Mgr. Janda tlumočil členům KOR názory radních na projekt samolepek „Nevhazujte 
reklamu“. Tyto samolepky s logem města a textem „nevhazujete reklamu!“ by měly sloužit, 
jako alternativa ke komerčním samolepkám se stejným obsahem.  

 

Předseda KOR podal informace o projednávání projektu radničního periodika na půdě Rady 
města Loun. Členové rady města doporučují KOR zpracovat hlubší finanční analýzu 
předkládaných variant (1. – typografické, grafické a reprografické práce v rámci náplně 
pracovníka Městského úřadu v Lounech; 2. – typografické, grafické a reprografické práce 
prováděné specializovanou firmou; 3. – rozšíření Lounského měsíčníku). Na základě 
připravených materiálů se bude KOR, na svém dalším jednání, zabývat hlubší finanční 
analýzou projektu radničního periodika. Výsledky této analýzy předloží Radě města Loun a 
doporučí jednu z variant řešení.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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3. Web města - aktuální informace 

Ing. Škeřík a Ing. Černý informovali o postupu prací při přenosu dat z infrastruktury 
dodavatele na infrastrukturu Města Louny. IT pracovníci, na základě žádosti dodavatele, 
zřídili novou veřejnou IP adresu a komunikují s dodavatelem o nejbližším možném termínu 
přechodu na hosting Města Louny. Další členové komise poděkovali IT pracovníkům 
za přípravu celého projektu nové webové prezentace města Loun a kontinuální komunikaci 
s dodavatelem.  

Ing. Žalud doporučil KOR zajistit větší propagaci nové webové prezentace v místním tisku, 
na sociálních sítích Města Louny a v Lounském měsíčnímu. Spuštění propagace je 
plánováno na květen letošního roku.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

4. Online přenosy ze zasedání zastupitelstva města - kvalita zvukového záznamu 

Na 17. zasedání Zastupitelstva města Loun byl vznesen dotaz na kvalitu zvukového 
záznamu při přímém přenosu zasedání. IT pracovníci k tomuto bodu členům KOR sdělili, že 
se jedná o čistě technický problém, na jehož odstranění se pracuje. Zvuk při přenosu 
zasedání zastupitelstva města byl slabší, ale čistý a dobře čitelný. Záleží samozřejmě na 
aktuálně zvoleném rozlišení a nastavení reproduktorů, které si volí každý uživatel sám, není 
tedy v možnostech IT pracovníků, tuto proměnnou ovlivnit. 

O přestávce, zasedání zastupitelstva města, sdělil stěžovatel pracovníkům IT, že záznam je 
už v pořádku. Přitom, ze strany IT, nedošlo k žádné korekci, znamená to, že problém měl 
dotyčný na svém zařízení. 

Přenosy zasedání zastupitelstva města zajišťují pracovníci IT Městského úřadu v Lounech. 
Vzhledem k tomu, že jsou přenosy zajišťovány v rámci úřadu, dochází k výrazné finanční 
úspoře. 

 

5. Pasportizace zeleně 

V bodě číslo 5 byli členové komise informování o počínající pasportizaci zeleně v systému 
MYSIS. Věcná náplň systému by měla vzniknout i v rámci vytvoření ucelené koncepce 
údržby, výsadby a obnovy dřevin ve městě Louny, kterou na návrh komise pro životní 
prostředí schválila Rada města Loun usnesením č. 60/2017.  

KOR bere na vědomí informace o počínající pasportizaci zeleně.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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6. Různé 

V úvodu tohoto bodu se členové komise vrátili k projednání nákupu samolepek s logem 
města a textem „Nevhazujete reklamu!“. Ing. Žalud předložil členům komise nabídku 
grafického zpracování a tisku Janem Petržilkou, Dis. V první sérii nechá KOR vyrobit 1000 ks 
samolepek o rozměrech 10x3 cm s povrchovou úpravou (laminací) pro zvýšení jejich 
odolnosti. Cena samolepek je vyčíslena na 3 200 Kč, grafické práce na 350 Kč a doprava na 
100 Kč. Komise pro otevřenou radnici doporučuje ze svého rozpočtu uvolnit 3 650 Kč na 
nákup 1000 ks samolepek s logem města a textem „Nevhazujte reklamu!“.  

 

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

Mgr. Kamila Jarolímková informoval členy komise o podobě radničního periodika, které 
vycházelo v 90. letech. Radniční periodikum není registrováno u Ministerstva kultury ČR.  
Listy z radnice – radniční periodikum 90. let 

Periodikum vycházelo od srpna 1991 do prosince 1994 (navazovalo na nějaké starší) 

Formát: přeložená A3 s často vloženou A4 uvnitř 

Témata:  

- Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 
- Příspěvky o partnerství měst (Louny – Barendrecht) 
- Profil politické strany (seriál) + jedno číslo věnováno komunálním volbám 
- Pozvánky na společenské akce (rodáci, muzeum,…) 
- Společenská rubrika (sňatky, narozené děti,  blahopřání k významným životním jubileím) 
- Program kina + dumu kultury 
- Okénko kriminality/ z činnosti MP – příspěvky MP 
- Vyhlášky a jejich novelizace 
- Pronájmy, volná pracovní místa na úřadě 
- Informace komisí RM 
- V Lounech před 100 lety (SOA – seriál) 
- Starostové – seriál 

Statistika:  

- V letech 19991-1992 bylo 64 200 výtisků 
- MěÚ za ně zaplatil 76 717 Kčs 
- Prodáno bylo 18 395 Ks 
- Nízký zájem ze strany občanů přispívat do měsíčníku – pouze 1 příspěvek z řad obyvatel města 
- Cena 1,50 Kčs později snížena na 1 Kč  

Redakční rada od 9. 1. 1992 

- L. Bába – šéfredaktor 
- MUDr. Jitka Kolářová – redaktorka 
- PhDr. Bedřich Štaubert – redaktor 
- Prof. Karel Mareš – redaktor 
- Mgr. Antonín Hluštík, CSc. – tiskový mluvčí 
- Světlana Jirásková - administrace a distribuce 
- Jiří Battista - administrace a distribuce 

Další přispěvatelé:  

- Starosta, tajemník MěÚ, ředitelé organizací, oblastní muzeum, oblastní archiv 
Další 

- Možnost drobné komerce za 10 Kčs za jeden řádek 
- Rabat 0,50 Kčs prodávajícím (hl. distribuce p. Říha – Tyršovo náměstí) 
- Z nákladu prvního čísla se prodala sotva polovina  
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Dalším příspěvkem do bodu různé byla otázka online zpřístupnění dat o obsazenosti 
5 lounských BikeBoxů. Téma bylo opět diskutováno z pohledu ekonomického i provozně 
technického s tím, že rozhodnutí o případném zapojení do tohoto projektu bude projednáno 
až s ohledem na analýzu dat obsazenosti BikeBoxů. Analýza bude provedena v letních 
měsících.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

V bodě různé KOR jednala i o možnostech lepšího rozlišení BikeBoxů (úschoven na kola). 
Při pohledu z hlavního silničního tahu není jasně zřetelné, k čemu stavba slouží. KOR 
doporučuje instalaci samolepících folií na boční stanu BikeBoxů. Podle návrhu by na jedné 
straně byl umístěn text „úschovna kol“ a na druhé straně logo Města Loun.  

KOR ukládá Ing. Žaludovi a Mgr. Jandovi do příštího jednání poptat finanční náklady 
na realizaci tohoto záměru.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

Ing. Černý a Ing. Škeřík informovali ostatní členy KOR o stavu projektu veřejné WiFi sítě na 
Mírovém náměstí v Lounech. V minulých měsících byl instalován nezbytný hardware pro 
provoz WiFi sítě. V současnosti se připravuje hotspot pro testovací režim. Na základě 
diskuze o veřejném bezplatném připojení k síti Internet vznesl předseda KOR námět na vznik 
turistických informačních tabulek s názvem objektu, logem města a QR kódem. Tato tabulka 
by poskytla návštěvníkovi skrze QR kód unikátní informace o historických objektech v centru 
města.  

KOR ukládá ing. Žaludovi do příštího jednání zjistit možnosti zapojení Města Louny do již 
existujících sítí naučných stezek s QR kódy.  

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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Předseda komise informoval členy o zpoplatnění veřejného internetu na Městském 
informačním centru v Lounech. Nikdo z přítomných členů o tomto kroku nebyl dříve 
informován. Pracovníci IT MěÚ sdělili členům KOR, že při instalaci zařízení pro veřejný 
přístup k síti Internet, bylo zamýšleno bezplatné používání s tím, že se počítač automaticky 
po uplynutí určité doby restartuje.  
 
KOR navrhuje, aby prvních 15 minut připojení bylo zdarma. 

 

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

Na jednání KOR byl vznesen Karolínou Langovou dotaz na adekvátnost výše poplatku za 
psa vzhledem k jeho tělesné váze a také zdali by nebo možné při zaplacení poplatku obdržet 
od MěÚ sáčky na sběr psích exkrementů. Vzhledem k tomu, že toto téma nepřísluší 
k projednávání KOR, přednese ho Mgr. Janda na nejbližším zasedání Rady města Loun, kde 
bude přítomen člen Komise pro životní prostředí Rady města Loun.  

 

Hlasování:   

Pro 7 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Landa, Langová, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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Rozpočet komise pro rok 2017 ( dle UZM č. 64/2016  ze dne 19.12.2016) 30 000 Kč  

Přiděleno URM č. 62/2017 11 541 Kč 

Navrženo k přidělení 3 650 Kč 

Zůstatek ke dni 06. 03.2017 18 459 Kč 

 

 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve volebním období* 14   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Mgr. Pavel Janda  13 1  

Ing. Jan Žalud  11 3  

Ondřej Soukup 14   

Václav Landa  8 6  

Karolína Langrová  10 4  

Stanislav Hrdlička   2 2 

Ing. Eduard Černý  14   

Ing. Michal Škeřík  9   

 

 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   tajemnice KOR       

 jméno  funkce  datum  podpis 

 

 

 

Ověřil: Václav Landa  člen KOR       

 jméno  funkce  datum  podpis 
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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. 2/2017 projednala Rada města 
Loun na své 53. schůzi dne 27.03. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 109/2017  
Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 2/2017 ze dne 06.03.2017 
2) s c h v a l u j e  
využití finančních prostředků komise pro otevřenou radnici ve výši 3 650 Kč na nákup                       
1 000 ks samolepek s logem města a textem „Nevhazujte reklamu“ 
3) u k l á d á  
Ing. Š a f  r o v é, vedoucí KÚ, zajistit realizaci rozhodnutí rady města 
T: 31.05.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Červa, Pehr, Kleinová, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1  Čermák 

 

 


