
 
Zápis č. 36 z jednání Komise pro otevřenou radnici  

Rady města Přerova ze dne 26. 2. 2018 
 

Přítomni: Omluveni: 
Martin Švadlenka - předseda  
Zdeněk Smítko  
Jan Jüttner 
Jitka Polášková Neomluveni: Martin Palkovský 
Milan Passinger           Jiří Běhal  
  
Hosté:  
 
Organizační pracovník: 
Kamil Václavík   
 
 
Program: 1. Přístup k internetu pro klienty DPS 
 2. Seznam sportovních klubů 
 3. Chyby na nových webových stránkách města. 
 4. Termín konání příští schůze 
 
Zápis:  
1. Předseda komise na podnět občana navštívil DPS Trávník, kde se seznámil s využitím 
internetu/PC/TV ve společenské místnosti. PC není propojeno s TV a v této HW 
konfiguraci (chybí HDMI port) jej s TV ani nelze propojit, byť mají klienti o společné 
sledování zdrojů z PC/internetu zájem. Tuto situaci klienti částečně řeší používáním 
osobního notebooku jedné z klientek, který sice disponuje HDMI portem, ale wifi síť je 
prostorách společenské místnosti nakonfigurována tak, že ji lze používat pouze cca 1 
hodinu denně. Na základě této návštěvy DPS Trávník navštívil předseda komise i DPS na 
Jižní, kde PC nemají vůbec, pouze TV. Obdobnou situaci lze předpokládat i v ostatních 
DPS. Komise navrhuje Radě následující usnesení: Rada po projednání ukládá náměstkovi 
Navrátilovi:  
 - Zařídit zpřístupnění free wifi bez datového či časového omezení na předmětném 
osobním notebooku klientky do doby, než bude klubovna DPS dovybavena 
PC/hardwarem tak, aby bylo možno audiovizuálně propojit PC s  TV.   
- Tímto způsobem dovybavit společenské místnosti všech DPS 
Hlasování : pro: 5, proti 0, zdrželo se: 0 
 
 
2. Výbor zastupitelstva pro školství a sport navrhl vytvořit katalog sportovních klubů 
působících v Přerově, který by byl k dispozici rodičům žáků základních škol na webových 
stránkách města. Komise pro otevřenou radnici se k této iniciativě jednohladně 
připojuje. 
Hlasování : pro: 5, proti 0, zdrželo se: 0 
 
3. Členové komise diskutovali o chybách na nových webových stránkách města. 1. V 
pondělí odpoledne stále mezi aktualitami visela pozvánka na páteční ples města (nelze 
automatizovat zobrazování takového typu článku mezi aktualitami jen do určitého 
data?). 
2. Stránka s online přenosy zastupitelstva by měla obsahovat link na archiv záznamů, 
podle jednoho z členů komise v době online přenosu nešlo doklikat na samotný přenos 



přímo z této stránky (http://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/on-
line-prenosy-ze-zasedani-zm.html).  
3. Kliknutí na obrázek k článku (nejen) na hlavní stránce nevede k článku, ale otevře 
obrázek (což je možná logické, ale nepříliš intuitivní). 
4. Titulní obrázek (s mamutem) na každé stránce webu zabírá zbytečně mnoho místa. 
Atp. 
 
Jako zásadní nedostatek však členové komise shledávají fakt, že vyhledávací modul 
stále nedokáže vyhledat prokazatelně existující řetězce 
ani v telefonním seznamu, ani v zápisech rady města a zřejmě ani v  dalších částech 
webu, přičemž technická část zadávací dokumentace toto  
v bodě 2.2.4. výslovně požadovala. 
 
4. Příští jednání komise se uskuteční dne: 26. 3. 2018 v 17:30. 
 
V Přerově dne 26. 2. 2018 
 
 
 …………………………………….. ………………………………………… 
 Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka 
  předseda komise 
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