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Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 3/2017 

ze dne 25. 04. 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  

Karolína Langrová, členka komise RM  

Ing. Eduard Černý, člen komise RM  

 
Omluveni: Václav Landa, člen komise RM 
 
 
Tajemnice komise: Mgr. Kamila Jarolímková 
 
 
Program 
 

1. Zahájení 

2. Zpráva o projednání zápisu č. 2/2017 v Radě města Loun 

3. Zpráva pracovníku IT o zahájených projektech  

4. Čištění ulic.cz zpráva o zapojení do projektu 

5. Report o komunikaci na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Youtube) 

6. Lepší místo 

7. Informování veřejnosti o likvidaci plevele  – diskuze 

8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny - ZoomX, o.s. 

9. Různé 

 

1. Zahájení 

Předseda komise přivítal přítomné členy komise pro otevřenou radnici RM. Ověřovatelem 
zápisu jmenoval Ondřeje Soukupa.   

 

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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2. Zpráva o projednání zápisu č. 2/2017 v Radě města Loun 

Předseda komise informoval přítomné členy o projednávání projektu „Poraď radním“ v Radě 

města Loun. Projekt přechází pod patronaci Komise pro otevřenou radnici Rady města Loun 

(KOR) a bude pokračovat formou neformální diskuse v prostorách Obchodní akademie a 

Střední odborné školy generála Františka Fajtla. Vybraní členové KOR nabídnou škole, 

v datu 8. června 2017, možnost neformálního setkání se studenty.  

Komise ukládá Mgr. Jandovi kontaktovat Obchodní akademii a Střední odbornou školu 

generála Františka Fajtla v Lounech. 

 

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

3. Zpráva pracovníků IT o zahájených projektech 

a.) veřejná WiFi síť na Mírovém náměstí v Lounech 

Pracovníci IT sdělili členům komise, že projekt je v současné době ve fázi testování. 

Technická infrastruktura pro provoz tohoto projektu je již nainstalována. Pro provoz sítě musí 

být nastavena správná koncepce a metodika testování zatížení, které jsou nyní předmětem 

jednání. Koncepce bude mimo jiné obsahovat seznam webových stránek přístupných bez 

omezení (např. www.mulouny.cz, www.louny.eu, www.idos.cz a další) a maximální datový 

limit pro přenos dat na jedno připojení k veřejné WiFi.  

b.) řešení nečitelnosti hlasování na záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Loun 

V reakci na podmět člena zastupitelstva města ohledně nečitelnosti výsledků hlasování na 

záznamu ze zasedání ZM informovali pracovníci IT členy komise o možnostech řešení. 

O tomto omezení pracovníci IT sekce vědí od počátku projektu, ale vzhledem k časovým a 

finančním limitům projektu nebylo možné zajistit čitelnost od samého počátku. Na základě 

toho požadavku je nyní vyhledáván vhodný hardware, který by bylo možné připojit na 

stávající zařízení. V novém řešení je počítáno s vysíláním tzv. obraz v obraze, přičemž jeden 

obraz by byl zaměřen na řečnický pult a v druhém by se zobrazovalo hlasování zastupitelů. 

Finanční náklady na realizaci toho řešení jsou odhadovány na 30 – 50 tis. Kč.  

Hlasování:   

Pro 4 Janda, Žalud, Soukup, Langová 

Proti   

Zdržel se 2 Škeřík, Černý 

Nehlasoval    

 

http://www.mulouny.cz/
http://www.louny.eu/
http://www.idos.cz/
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4. Čištění ulic.cz zpráva o zapojení do projektu 

Mgr. Jarolímková informovala přítomné členy o spuštění projektu Čištění ulic.cz. Předloženy 

byly propagační materiály, které jsou průběžně publikovány na sociálních sítích a vydaná 

tisková zpráva k projektu (http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/mesto-louny-se-zapojilo-do-

sluzby-cisteni-ulic-cz.html). Na základě sdělení zástupce dodavatelské společnosti, se lidé 

ke službě postupně přihlašují. První analýza dat přihlášených uživatelů bude KOR 

předložena na příštím zasedání.  

Grafika pro sociální sítě (obrázky jsou zmenšeny)  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

5. Report o komunikaci na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Youtube) 

Mgr. Jarolímková seznámila členy KOR se základní statistikou příspěvku na sociálních sítích 
Města Louny. Facebookový profil Města Louny má v současné době 1 264 sledujících. 
Členové KOR navrhli průběžně informovat veřejnost i o „menších“ projektech, které město 
realizuje nebo plánuje.  

Členům komise byla předložena data o počtu zhlédnutí jednotlivých zasedání ZM, přičemž 
průměrný počet zhlédnutí je 410. Pracovníci IT upozornili na fakt, že při přepnutí záznamu do 
HD rozlišení se kvalita záznamu zlepší. 

KOR bere na vědomí předložený materiál. 
 

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 
Data o počtech zhlédnutí jednotlivých záznamů ze zasedání k 21. 4. 2017 

zasedání ZM počet zhlédnutí 

5. 703 

6. 553 

http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/mesto-louny-se-zapojilo-do-sluzby-cisteni-ulic-cz.html
http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/mesto-louny-se-zapojilo-do-sluzby-cisteni-ulic-cz.html
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7. 535 

8. 228 

9. 414 

10. 508 

11. 350 

12. 301 

13. 437 

14. 353 

15. 359 

16. 222 

17. 545 

18. 227 

  průměr 410 

medián 387 

 
zdroj: Youtube chanel Město Louny, 2017 

 

 
Statistika facebook 29.3 – 25. 4. 2017 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Facebook Město Louny, 2017 
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6. Lepší místo 

V tomto bodě jednání, byla členům předložena statistika vkládaných TIPů do aplikace Lepší 

místo. Zároveň byly členům KOR představeny limity aplikace. Členové KOR navrhují zvýšit 

propagaci této služby na sociálních sítích a prostřednictvím Městského informačního centra 

v Lounech.  

KOR ukládá Mgr. Kamile Jarolímkové zajistit propagaci mobilní aplikace Lepší místo.  

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

 

 
7. Informování veřejnosti o likvidaci plevele – diskuze 

Likvidace plevelů ve městě je primárně prováděna moderní ekologickou metodou - 

nechemickou cestou. V případech, kdy je nutné použít herbicidní přípravky, KOR navrhuje 

informovat veřejnost následujícím způsobem. 

1. Nejpozději v den postřiku bude informován správce webu a sociálních sítí Města 

Louny o lokalitě a času postřiku – správce informaci zveřejnění na dostupných 

informačních kanálech Města Louny 

2. Pokud to bude možné, společnost, která provádí postřik herbicidními prostředky, 

danou lokalitu viditelně označí 

Členové KOR považují informování veřejnosti o postřiku herbicidním přípravkem za důležité 

i s ohledem na možný výskyt ošetřovaných ploch v okolí dětských hřišť.  
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Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny – ZoomX, o.s. 

Na úvod tohoto bodu jednání poděkoval Mgr. Janda Kulturní komisi Rady města Loun, 

že postoupila KOR projednání této žádosti. Členové KOR doporučili pozvat na příští jednání 

komise Ing. Miroslava Kuklu, zástupce žadatele o dotaci, aby členům přiblížil koncepci a 

technické řešení projektu „provozování internetových stránek Lounská televize“.  

KOR ukládá Mgr. Jarolímkové pozvat na jednání komise, které se uskuteční 30. května 

2017, Ing. Miroslava Kuklu.  

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

9. Různé 

a.) deaktivace Blesk peněženky 

Mgr. Jarolímková tlumočila členům KOR záměr Města Louny deaktivovat Blesk peněženku, 

vzhledem k jejímu nevyužívání.  

KOR bere na vědomí tento záměr.  

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

b.) datové úložiště – cloudové řešení 

Mgr. Janda vznesl dotaz na možnosti zřízení úložiště dat se vzdáleným přístupem. 

Pracovníky IT bylo vysvětleno, že v současné době má Město Louny řešení, které by bylo 

pro tento projekt vhodné, ale problémem by mohl vzniknout nedostatečný výkonem 

technické infrastruktury. Úložiště by fungovalo na cloudovém řešení s tím omezením, že by 

nemohlo být považováno za primární zdroj, vzhledem k možným omezením provozu 

vázaným na výkon technické infrastruktury. Ing. Černý slíbil členům komise na příští jednání 

připravit základní variantu řešení projektu.  
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Hlasování:   

Pro 5 Janda, Žalud, Soukup, Škeřík, Langová,  

Proti   

Zdržel se 1 Černý 

Nehlasoval    

 

c.) služba Mobilní rozhlas.cz 

Do bodů různé přispěl Ondřej Soukup dotazem na službu Mobilní rozhlas.cz. Diskuze se 

týkala toho, co služba nabízí. Hlavní otázkou bylo, zdali by služba byla vhodným doplňkem 

stávajících informačních kanálů města nebo by se s nimi duplikovala.  

KOR ukládá Mgr. Jarolímkové na příští jednání poptat funkcionalitu a finanční náklady na 

zavedení a správu služby Mobilní rozhlas.cz.  

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

d.) informační materiály o strategickém plánu města Loun pro veřejnost 

Panem Soukupem byl KOR představen propagační materiál strategického plánu oblasti 

Velkých jezer v USA. Navrhl členům KOR, zdali by nebylo do budoucna vhodné vytvořit 

podobný materiál i na základě zpracovávaného strategického plánu města Loun. Předseda 

KOR požádala předkladatele, aby materiál zaslal členům pracovní skupiny strategického 

plánu.  

Hlasování:   

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

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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Další jednání komise je naplánováno na 30. 05. 2017 od 16:00 hod.  

 
 
 

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 

Přiděleno URM č. 109/2017 3 650 Kč 

Zůstatek ke dni 25. 04. 2017 14 809 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  12 2  

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: Ondřej Soukup  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. 3/2017 projednala Rada města 
Loun na své 55. schůzi dne 22.05. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 165/2017  
Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 3/2017  
 
Rada města 
b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 3/2017 ze dne 25.04.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Pehr, Kleinová, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1  Kučera  

 
 

 


