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Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 5/2017 

ze dne 22.06.2017 

 

Přítomni: 

Mgr. Pavel Janda, předseda komise RM  

Ing. Jan Žalud, místopředseda komise RM  

Ondřej Soukup, člen komise RM – dřívější odchod 

Ing. Michal Škeřík, člen komise RM  

Ing. Eduard Černý, člen komise RM  

 

Omluveni:  

Václav Landa, člen komise RM 

Karolína Langrová, členka komise RM  

 

Tajemnice komise: Mgr. Kamila Jarolímková 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Ukázky práce Ing. Miroslava Kukly 

3. Čištění ulic.cz – hodnocení provozu 

4. Různé 

 

1. Zahájení 

Předseda komise přivítal přítomné členy Komise pro otevřenou radnici RM (KOR). 

Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Jana Žaluda.   

 

Hlasování: 1  

Pro 5 Janda, Soukup, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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2. Ukázky práce Ing. Miroslava Kukly 

Ing. Kukla na základě domluvy se členy KOR z jednání 30. května 2017 zaslal ukázku své 

práce. KOR byla ukázka promítnuta a doplněna o komentář, který zaslal Ing. Kukla mailem.  

Členové komise pro otevřenou radnici se shodli, že by rádi podporovali projekty již s jasnou 

podobou. S ohledem na předložený audiovizuální materiál z roku 2009 a položkový rozpočet, 

který byl součástí žádosti o dotaci, nelze odhadnout koncepci celého projektu „Lounská 

televize“. KOR nevylučuje budoucí spolupráci, která by mohla probíhat například formou 

natáčení krátkých videí  z aktuálního dění ve městě.  

 

Hlasování: 2  

Pro 5 Janda, Soukup, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

3. Čistění ulic.cz – hodnocení provozu 

Tajemnice komise předala členům informaci, že k 31. květnu 2017 se do služby Čištění 

ulic.cz zapojilo 124 osob. Dle sdělení obchodních zástupců dodavatelské společnosti je 

nárůst počtu zapojených občanů průměrný a odpovídá trendům i v jiných městech.  

KOR doporučuje zvýšit propagaci této služby společně se službou Lepší místo a to 

prostřednictvím sociálních sítí města a Městského informačního centra Louny. KOR dále 

navrhuje samolepku s informací, že město je zapojeno do této služby nalepit na dopravní 

značení, které je umisťováno do lokality blokového čištění.  

KOR ukládá Mgr. Kamile Jarolímkové poptat návrh a výrobu samolepek s informací 

o zapojení města do služby Čištění ulic.cz a zjistit možnosti aplikace této samolepky na 

dopravní značení.  

 

Hlasování: 3  

Pro 5 Janda, Soukup, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

4. Mobilní rozhlas 

Tajemnice komise předložila členům KOR nabídky společností Neogenia s.r.o. (Mobilní 

rozhlas) a Urbitech s.r.o. (Hlášení rozhlasu) na komunikační platformy pro obce. Základním 

principem těchto systémů je: ucelený informační systém, který umožní městu komunikaci se 

svými občany. Součástí systémů je hromadné rozesílání SMS zpráv, hlasových zpráv 

(Mobilní rozhlas), e-mailů, bezplatných zpráv do mobilní aplikace a další. 
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Ing. Škeřík upozornil, že podobnou funkcionalitu (newsletter a SMS kanál) by z technického 

hlediska mělo být možné napojit na web města. S ohledem na tyto skutečnosti, bude tato 

funkcionalita poptávána u dodavatelské společnosti webové prezentace města, As4yu.  

KOR bere na vědomí předložené alternativy komunikační platformy pro občany s městem. 

S ohledem, na předloženou cenovou nabídku (součástí přílohy č.1), doporučuje KOR poptat 

další alternativní služby. 

 

Hlasování: 4  

Pro 5 Janda, Soukup, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

5. Různé 

a) WiFi na Mírovém náměstí v Lounech 

V projektu veřejné WiFi sítě na Mírovém náměstí v Lounech bude k 23. červnu 2017 

ukončen testovací režim a síť bude zpřístupněna veřejnosti.  

Hlasování: 5  

Pro 4 Janda, Soukup, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

b) Oceněný přispěvatelů do mobilní aplikace Lepší místo 

Členové KOR se rozhodli, že ocení vybrané tři občany, kteří přispívají se svými postřehy do 

mobilní aplikace Lepší místo a pomáhají tím zlepšovat město.  

KOR doporučuje ze svého rozpočtu uvolnit 1 500 Kč na nákup 3 dárkových poukázek do 

knihkupectví v hodnotě 500 Kč. Tento věcný dar bude předán nejlepším přispěvatelům 

v aplikaci Lepší místo.  

Hlasování: 6  

Pro 4 Janda, Soukup, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    
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c) Facebook Města Louny 

V současné době má facebookový profil Města Louny zhruba 1 350 sledujících. S ohledem 

na to, že na facebookový profil přicházejí žádosti o komerční i nekomerční prezentaci 

nejrůznějších společností a zájmových skupin, doporučuje KOR zpracovat kodex 

facebookového profilu.  

KOR bude na tomto kodexu pracovat na svých příštích jednáních a po jeho vyhotovení bude 

předložen Radě města Loun ke schválení.  

 

Hlasování: 7  

Pro 4 Janda, Škeřík, Žalud, Černý 

Proti   

Zdržel se   

Nehlasoval    

 

d) Projekt poraď radním – setkání se studenty 

Dne 15. června 2017 se sešli radní Mgr. Pavel Janda a zastupitelé Ing. Jan Žalud a Ondřej 

Soukup se studenty OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech. Studenti diskutovali s přítomnými 

o aktuálních námětech a nejvíce zdůrazňovali, že v rámci Letního lounského vábení by 

přivítali zavedení hip hop scény. Tato scéna by podle jejich názoru měla být v areálu letního 

cvičiště, v blízkosti skate parku, tak aby kromě hudební produkce mohl být program doplněn 

o ukázky triků na skateboardu. Dalším tématem, které studenti zmínili, byl nedostatek 

fotbalových hřišť s kvalitním povrchem, která by byla veřejně přístupná.  

Mgr. Janda navrhl studentům zřízení diskuzní skupiny na facebooku, kam by studenti mohli 

vkládat své návrhy a podměty.  

Vybraní zastupitelé plánují v projektu pokračovat s tím, že by v příštím roce chtěli vyzvat 

další školy, aby se do projektu zapojily.  

KOR bere na vědomí přednesenou zprávu o projektu „Poraď radním“.  

Hlasování: 8  

Pro 4 Janda, Škeřík, Žalud, 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 

Přiděleno URM č. 109/2017 3 650 Kč 

Zůstatek ke dni 22. 06. 2017 14 809 Kč 

Navrženo k přidělení 1 500 Kč 

 
 
 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 
    

Počet jednání ve volebním období* 16   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Mgr. Pavel Janda  15 1  

Ing. Jan Žalud  13 3  

Ondřej Soukup 16   

Václav Landa  8 8  

Karolína Langrová  11 5  

Stanislav Hrdlička   2 2 

Ing. Eduard Černý  16   

Ing. Michal Škeřík  11   

 
 

 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: Ing. Jan Žalud  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. 5/2017 projednala Rada města 
Loun na své 59. schůzi dne 24.07. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 230/2017  
Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 5/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 5/2017 ze dne 22.06.2017 
 
2) s c h v a l u j e  
poskytnutí 3 dárkových poukázek do knihkupectví v hodnotě 500 Kč jako odměna třem 
nejlepším přispěvatelům v mobilní aplikaci Lepší místo 
3) s c h v a l u j e  
využití finančních prostředků komise pro otevřenou radnici RM ve výši 1.500 Kč na nákup              
3 dárkových poukázek do knihkupectví v hodnotě 500 Kč 
4) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, zajistit realizaci rozhodnutí rady města 
T: 31.10.2017 
5) s c h v a l u j e  
rozpočtové změny, které budou součástí rozpočtového opatření č.10/2017/RM: 
- snížení běžných výdajů prostředků komise pro otevřenou radnici RM ODPA 6171 položky 
5169 ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa ve výši 1.500 Kč a navýšení běžných výdajů 
ODPA 6171 položky 5194 ORJ 19 – Kancelář úřadu ve výši 1.500 Kč z důvodu nákupu 
věcných darů určených pro nejlepší přispěvatele v mobilní aplikaci Lepší místo 
6) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, zajistit provedení této rozpočtové  
T: 24.08.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Červa, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1  Čermák  

 
 

 

 


