
návrh bodu k projednání na ZZO č. 19 dne 14.3.2017 

 

Název bodu 

Opatření ke zlepšení jednání zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova. 

Popis bodu 

Promítání na plátno návrhů usnesení ZO, které jsou následně hlasovány. Rozšíření a 
usnadnění manipulace s přípojnými body projekce na plátno v zasedací místosti obce. 

Předkladatel 

Ing. Petr Žůrek 

Důvodová zpráva 

Návrhová komise dostává od RO vytištěný text návrhů usnesení pro následné hlasování 
zastupitelstvem. V situacích kdy text návrhu usnesení formulujeme až při projednávání bodu, 
není často zřejmé jaký přesný text je předmětem schvalování. Příkladem může být ZZO č. 18, 
kdy v zápise byla odlišná formulace textu usnesení, než zastupitelstvo odhlasovalo. 

Jsem přesvědčen, že průhlednosti a zřejmosti návrhu usnesení by prospělo, kdyby se text 
zároveň promítal na plátno. Připravená usnesení od RO již v elektronické formě jsou, takže by 
to neměl být technický problém. Nově formulované texty by se mohly rovnou psát do 
počítače a promítat na plátno (textový editor, uzob, apod) a všem zastupitelům by bylo zřejmé 
co přesně je předmětem hlasování.  

 

V tuto chvíli máme pro připojení k projektoru k dispozici jen jeden kabel s konektorem VGA 
(+ audio). Pokud by se někdo další ze zastupitelů (či návrhová komise) chtěli připojit k 
projektoru, musí se manipulovat s konektory v ntb a tabletech. Navrhuji nechat přidat k 
projektoru přepínač VGA a případně HDMI signálu. Předsedající a zastupitelé mohou být po 
celou dobu jednání konektory do přepínače připojeni a na přepínači bude jen volit, ze kterého 
zdroje se bude na plátně promítat. Vzhledem k délce kabeláže doporučuji aktivní přepínač. 
Kromě VGA signálu doporučuji také přepínat HDMI signál, který je např. pro tablety 
přirozenější rozhraní. 

 

Náklady na provedení 

Na první část nulové. Druhou část odhaduji na jednotky tisíc Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce ukládá RO zabezpečení promítání na plátno předkládaných návrhů 
usnesení. 

Termín provedení: do příštího ZZO. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi v zasedací místosti obce zabezpečení rozšíření 
přípojných bodů projekce na plátno a usnadnění manipulace s přepínáním jednotlivých zdrojů 
signálu promítaného obrazu.  

Termín provedení: do 30.4.2017. 
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