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Zápis z jednání kulturní komise RM č. 3/2017 

ze dne 12.04.2017 
 

Přítomni: 

Ing. Jindřiška Riedlová, místopředsedkyně komise RM 

Mgr. Dagmar Kučerová, členka komise RM  

Mgr. Vladimír Antonín Hons, člen komise RM  

Eva Kleinová, členka komise RM 

Ing. Martin Rejha, člen komise RM (* dřívější odchod) 

Mgr. Anna Růžková, členka komise RM (*dřívější odchod) 

PhDr. Jiří Matyáš, člen komise RM 

Václav Sedláček, člen komise RM 

Bc. Lenka Ondříčková, tajemnice komise RM 

 

Omluveni: 

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

Eva Kleinová, členka komise RM 

 
Program jednání:  
 

1.   Revize Akčního plánu kultury 2014. Plán na období 2015 - 2020 
2.   Města a obce pro památky – mediální spolupráce v roce 2017 
3.   Návrh koncertu u příležitosti výročí E. Treglera 
4.   Žádost na mimořádnou akci – Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše    
      Louny 
5.   Různé 
 

 
1. Revize Akčního plánu kultury 2014. Plán na období 2015 - 2020 
Byla provedena revize Akčního plánu kultury 2014. Plán na období 2015 – 2020. Revize byla 
na programu na jednáních dne 23.01. a 22.02.2017, ale vzhledem k obsáhlosti obou 
předchozích jednání, byla revize Akčního plánu přesunuta na jednání Kulturní komise 
č.3/2017. 
Byly zrevidovány body z kapitoly V. Návrhová část - „Vize, cíle, opatření“ a jednotlivé body 
takto: 

 Zřízení funkce „kulturního koordinátora“ na MěÚ Louny 
Tento bod do této chvíle není splněn. Od června 2017 má vzniknout na Městském 
úřadě Odbor školství, kultury a sportu, ovšem výběrové řízení na nové pracovní místo 
„kulturního koordinátora“ dosud vypsáno není. 

 Vytvoření tzv. „otevřené pracovní skupiny“ 
Průběžně plněno, s některými organizacemi ve městě.  

 Prosazení koncepčního řízení kultury 
Nesplněno. Probíhá pouze setkání ředitelů příspěvkových organizací města a dalších 
kulturních institucí. 

 Zapojení místních podnikatelů, spolků a široké kulturní veřejnosti do přípravy a 
realizace významných kulturních a společenských akcí 
Splněno prostřednictvím Městského informačního centra. 
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 Pořádání setkání se zástupci okolních nebo partnerských měst 
Ano, tento bod se plní. 

 Zapojení místních organizací do regionálních i mezinárodních projektů 
Tento bod se průběžně plní. 

 Zkvalitnění propagace a informování prostřednictvím tištěných médií 
Plní se prostřednictvím tištěného média „Lounský kulturní a sportovní měsíčník“, 
avšak náklad „Lounského měsíčníku“ neodpovídá poptávce. Kulturní komise 
doporučuje analýzu poptávky po „Lounském měsíčníku“, případně zvýšit náklad. 

 Efektivní využívání kulturního kalendáře 
Nesplněno, neefektivní sběr dat.  

 Sjednocení webové prezentace města 
Tento bod není splněn. 

 Vylepšení uvítacích cedulí při vjezdu do města 
Tento bod není splněn.  

 Udržení dobré spolupráce s existujícími mediálními zdroji 
Tento bod trvá a je průběžně plněn.  

 Zvážit možnost využít služeb stávajících regionálních televizí 
Nesplněno. 

 Poskytování široké škály informací pro turisty i domácí 
Plněno prostřednictvím Městského informačního centra. 

 Realizace tzv. Společných spolkových dnů 
Bylo plněné prostřednictvím Městské knihovny a dalších organizací v rámci „Jiného 
dne“, ale „Jiný den“ v současné době již neprobíhá. 

 Veřejné ocenění činnosti spolků městem 
Byla vydána Pravidla Rady města Loun č.P1/2016 „pro udělování ceny kulturní 
komise Rady města Loun“. Předání ani udělení ceny dosud ale žádné neproběhlo. 

 Spolupořadatelství města při pořádání akcí, které realizují místní spolky a 
organizace 
Tento bod se neplní. 

 Udržet stávající akce, které zviditelňují Louny v regionálním i nadregionálním 
významu 
Tento bod se průběžně plní.  

 Podporovat nové aktivity 
Je plněno. 

 Využití tradičních prvků v rámci konaných akcí 
Je plněno. 

 Připomínání místních řemesel a tradic 
Je plněno. 

 Stabilizace práce příspěvkových organizací města 
Ke zvážení komise doporučuje zohlednit růst platů dle tabulkové výše při tvorbě 
rozpočtu příspěvkových organizací.  

 Prověřit možnosti koordinovaného prodeje vstupenek do lounských institucí 
Tento bod prověřen, neuskutečněn.  

 Vytvoření speciálního balíčku pro specifikované skupiny obyvatel 
Splněno částečně.  

 Pravidelné pořádání trhů ve městě 
Splněno. 

 Regenerace sídlišť a jiných veřejných ploch 
Tento bod se průběžně plní.  

 Umístění uměleckých objektů ve veřejném prostranství 
Tento bod se plní.  
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 Zvážit nové využití významných lounských objektů a míst 
Průběžně se plní. 

 Obnova a údržba památek 
Plní se. 

 Zastřešení amfiteátru na Výstavišti 
Nesplněno. 

 Propagace turistických cílů v okolí města 
Průběžně plněno.  

 Vybudování kempu ve městě 
Nesplněno.  

 Vytvoření balíčků služeb pro návštěvníky 
Splněno prostřednictvím Komise cestovního ruchu Rady města Loun. 

 Úschovna zavazadel a kol projíždějícím cyklistům 
Ano, splněno, v prostorách Městského informačního centra. 

 Udržení průvodcovské služby městem 
Splněno prostřednictvím Městského informačního centra.  

Závěr: Komise provedla revizi bodů z Akčního plánu kultury 2014. Plán na období 2015 
– 2020.  
Hlasování: pro: Riedlová, Kučerová, Hons, Růžková, Sedláček, Rejha, Matyáš 
 
 
2. Města a obce pro památky – mediální spolupráce v roce 2017 
Kulturní komisi byla doručena nabídka čtvrtletníku „Města a obce pro památky“, mediální 
spolupráce v roce 2017 s ukázkou časopisu. Časopis nabízí mediální prezentaci města Loun 
formou článku v časopise. Podmínka realizace je objednávka v ceně 4 000 Kč bez DPH. 
Neboť se jedná o propagaci města, doporučuje komise nabídku předat do Komise 
cestovního ruchu Rady města Loun.  
Závěr: Kulturní komise předává nabídku do Komise cestovního ruchu Rady města 
Loun.  
Hlasování: pro : Riedlová, Kučerová, Hons, Růžková, Sedláček, Rejha, Matyáš 
 
3. Návrh koncertu u příležitosti výročí E. Treglera 
Ing Riedlová informovala členy komise o uspořádání koncertu k výročí 150. narození 
lounského rodáka, Eduarda Treglera. Koncert se bude konat v lednu 2018 v kostele Církve 
československé husitské v Lounech. Datum výročí je 5. ledna, datum koncertu se ještě 
upřesní. Koncert bude pořádat Kulturní komise Rady města Loun, bude zde vystupovat Bach 
Collegium Praha a komise použije 35 000 Kč z prostředků kulturního fondu.  
Závěr: Komise doporučuje uvolnit na koncert k výročí 150. narození Eduarda Treglera 
z prostředků kulturního fondu ve výši 35 000 Kč. Koncert bude pořádat Kulturní 
komise Rady města Loun.   
Hlasování: pro : Riedlová, Kučerová, Hons, Růžková, Sedláček, Rejha, Matyáš 
 
4. Žádost na mimořádnou akci – Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše 
Louny 
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková 
organizace, IČ 49123866, která žádá o příspěvek z rozpočtu města Loun na mimořádné 
akce ve výši 80 000 Kč na vydání knihy „Louny a my, Otakárci“. 
Závěr: Komise doporučuje přispět z rozpočtu města Loun na mimořádné akce ve výši 
60 000 Kč na vydání knihy „Louny a my, Otakárci“. 
Hlasování: pro : Riedlová, Kučerová, Hons, Růžková, Sedláček, Rejha, Matyáš 
 
 
 
 



 
MÚ LOUNY 

 

Zápis z jednání kulturní komise RM č. 
3/2017 

str. 4 / 8 

 
5. Různé 
Na tajemnici komise se v průběhu března obrátila telefonicky paní Beranová s tím, že dcera 
vlastní polovinu rodného domu Kpt. Otakara Jaroše v Jarošově ulici, č.p. 93 v Lounech, 
a zvažuje prodej této poloviny. Tajemnice žádala písemné vyjádření, které přišlo e-mailem 
10.04.2017. Paní Lucie Beranová zvažuje prodej poloviny domu, kterou vlastní, nejprve se 
obrací na město Louny. Pokud nebude zájem ze strany města, nabídne i ona svou polovinu 
ke koupi dalším případným zájemcům. Jedna polovina domu už je v prodeji, Kulturní komise 
doporučovala Radě města tuto polovinu koupit z prostředků kulturního fondu. Rada města 
nákup poloviny domu odložila (Usnesení č.359/2016).   
Závěr: Komise doporučuje neprodleně se zabývat odkupem celého domu Kpt. Otakara 
Jaroše v Jarošově ulici, č.p. 931 v Lounech. Na nákup celého domu kulturní komise 
doporučuje použít prostředky kulturního fondu.  
Hlasování: pro: Riedlová, Kučerová, Hons, Růžková, Sedláček, Rejha, Matyáš 
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Stav finančních prostředků komise v roce 2017 k 12.04.2017 

 

Kulturní komise RM v roce 2017  150 000 Kč 

Přiděleno   120 000 Kč 

Kulturní komise RM – volné finanční prostředky – 
zůstatek 

30 000 Kč 

 

 

Stav finančních prostředků Kulturního fondu města Loun v roce 2017 k 12.04.2017 

 

Kulturní fond města Loun – stav bankovního účtu 01/2017 
celkem (prostředky přidělené ve schváleném rozpočtu 2017 - 
3 000 000 Kč + zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016 - 
3 276 378 Kč) 

6 276 378 Kč 

Realizace záměru - umístění sochy T.G.Masaryka před ZŠ J. 
A. Komenského (již součást schváleného rozpočtu pro rok 
2017 Plánu investic ORJ 50 – Investice) 

-343 000 Kč 

Kulturní fond města Loun – prostředky zapojené ve 
schváleném rozpočtu 2017 - 3 000 000 Kč + zůstatek 
volných prostředků na bankovním účtu nezapojených do 
rozpočtu 2017 – 2.933.378 Kč (prostředky lze zapojit 
rozpočtovou změnou schválenou ZM) 

5 933 378 Kč 

Kulturní fond města Loun – přehled čerpání finančních 
prostředků zapojených do schváleného rozpočtu 2017  

3.000.000 Kč 

Poplatky spojené s vedením bankovního účtu  -2 000 Kč 

Program na poskytnutí dotace z kulturního fondu města Loun 
na činnost kulturních organizací – I. kolo  

-697 400 Kč 

 
Program na poskytnutí dotace z kulturního fondu města Loun 
na činnost kulturních organizací – II. kolo (rezervace)  

-700 000 Kč 

Program pro poskytnutí dotace z kulturního fondu města Loun 
na investice a opravy – I. kolo 

-104 000 Kč 

Program pro poskytnutí dotace z kulturního fondu města Loun 
na investice a opravy – II. kolo (rezervace) 

-1 000 000 Kč 

 
Přiděleno – nákup 25 ks knih „Jakoubek z Vřesovic. Cesta 
moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami 

-7 000 Kč 

Přiděleno – pamětní deska L.Nováka  -13 000 Kč 

Přiděleno – třetí série pohlednic Kulturní komise RM Loun -45 000 Kč 

Přiděleno – koncert v kostele sv. Mikuláše -15 000 Kč 

Přiděleno – Galerie města Loun – výstava Jaroslav Mařík -48 000 Kč 

Přiděleno – příspěvek na mimořádné akce Vrchlického 
divadlo – Lounské divadlení 2017 

-25 000 Kč 

Přiděleno – příspěvek na mimořádné akce Vrchlického 
divadlo – kniha „20 výstav v Galerii města Loun“ 

-25 000 Kč 
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Přiděleno -  příspěvek na mimořádné akce ZŠ a MŠ Kpt. O. 
Jaroše 

11. ročník internetové soutěže „Znáš své město a okolí?“ 

-25 000 Kč 

Navrženo k přidělení – koncert k výročí E. Treglera - 35 000 Kč 

Navrženo k přidělení – příspěvek na mimořádné akce 

ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše – kniha „Louny a my, Otakárci“ 

- 60 000 Kč 

Kulturní fond města Loun – volné finanční prostředky ve 
schváleném rozpočtu 2017– zůstatek 

198 600 Kč 
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Počet jednání ve volebním období* 18   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 15 3  

 Ing. Jindřiška Riedlová 17 1  

 Eva Kleinová 12 4 2 

 Mgr. Anna Růžková 12 6  

 Mgr. Dagmar Kučerová 18   

 Jana Dudová Kodetová *2 6 5 2 

 Ing. Martin Rejha 17 1  

 Mgr. Vladimír Antonín Hons 18   

 PhDr. Jiří Matyáš 17 1  

 Václav Sedláček 3   

 

*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: Ing. Jindřiška 

Riedlová 
        

místopředsedkyně    
            KK  

 12.05.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 

 
 

Ověřovatel/ka: 
Mgr. Dagmar Kučerová  členka KK   

12.05.2017 
               

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
Zapsal/a: Bc. Lenka Ondříčková  tajemnice KK    12.05.2017   

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

 
Usnesení č. 164/2017  
Zápis z jednání kulturní komise RM č. 3/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání kulturní komise RM č. 3/2017 ze dne 12.04.2017 
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2) z a m í t á  
nabídku čtvrtletníku „Města a obce pro památky“ na mediální prezentaci města Loun formou 
článku v časopise 
3) s o u h l a s í  
s použitím prostředků Kulturního fondu ve výši 35 000 Kč na koncert k výročí 150 let 
od narození Eduarda Treglera v kostele Církve československé husitské v Lounech a se 
zařazením akce do rozpočtu města Loun na rok 2018 v rámci ORJ 21 – Městské informační 
centrum 
4) u k l á d á  
Mgr. T o m á š k o  v é, vedoucí MIC, zajistit realizaci tohoto usnesení 
T: 31.01.2018 
5) s o u h l a s í  
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města Loun na rok 2017 z volných prostředků Kulturního 
fondu města Loun na mimořádnou akci takto: 
60 000 Kč   Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, 
                    příspěvková organizace, IČ 49123866 na vydání knihy „Louny a my, Otakárci“ 
6) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtových změn, které budou součástí rozpočtového opatření č. 3/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 
ve výši 60.000 Kč  ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 
3113 ve výši 60.000 Kč ORJ 14 – Příspěvkové organizace z důvodu navýšení příspěvku pro 
Základní školu a Mateřskou školu Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvkovou 
organizaci, na vydání knihy „Louny a my, Otakárci“ a se změnou závazného ukazatele pro 
Základní školu a Mateřskou školu Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvkovou 
organizaci pro rok 2017 (před změnou: 4.171.000 Kč, po změně: 4.231.000 Kč) 
7) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit bod 3), 5) a 6) ke schválení zastupitelstvu 
města v rámci rozpočtových změn 
T: 19.06.2017 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Pehr, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

8) u k l á d á 
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zajistit zpracování znaleckého posudku 
na odhad ceny nemovitosti, odhadu investičních nákladů a návrhu na využití domu čp. 931, 
Jarošova ul. Louny 
T: 30.09.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Pehr, Kleinová, Rieger, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1  Čermák 

Nehlasoval  1  Kurka  

 
 


