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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 13. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 3. 9. 2020 / 16:00 – 17:45 / 
zasedací místnost č. 5 pod věží  

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise (on-line), Pavla Dočkalová, Ing. Radomír 
Nárožný, Mgr. Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein (on-
line), Ing. Ivo Kurfürst, Petr Kapounek, Ing. Jan Navrátil (on-line), Ing. Martin 
Všetička, Jan Tabery, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni  Svatopluk Ordelt, PaedDr. Jaroslav Šlambor 

neomluveni  

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA; Ing. Jan Števko, Ing. Radim Carda 
 

program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 
1.1.  Revize plnění úkolů a usnesení 
2. IT 
2.1. Informace o aktuálních zakázkách - disková pole, terminálové licence, pásková knihovna 
2.2. Webové stránky města  
3. SMART CITY 
3.1. Distanční vyřizování správních poplatků 
3.2. Informace o přípravě hackathonu 
3.3. Aktuální informace z oblasti Smart Cities – report z URBIS Smart City Fair 2020 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
4.1. Diskuze členů Komise  
4.2. Možná volba témat pro příští jednání 

 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 13. jednání Komise pro IT a 
Smart city.  Jednání předsedal vzdáleně přes on-line přenos, stejně tak se jednání účastnil i 
Ing. Blumenstein a později Ing. Navrátil (v průběhu bodu 1.1.) Program jednání Komise 10 
PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 10 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1. K jednotlivým bodům revize úkolů a usnesení: 
document management – Ing. Števko objasnil důvody odložení zakázky na doc. management 
– prostředky přislíbeny na příští rok, bude se soutěžit letos v listopadu; 
servisní smlouva – příprava zakázky – součástí rozhodnutí rady bude i zakázka na 
internetovou konektivitu. P. Kapounek upozornil, ať mu není zasílána zadávací dokumentaci 
k připomínkování z důvodu možného vzniku střetu zájmů. Ing. Blumenstein – dotaz na termín 
prověří paní tajemnice – nutnost připomínkovat zadávací dokumentaci příspěvkovými 
organizacemi města; 
rozvoj optické sítě – aktuální informace Ing. Števko + Ing. Lužný; 
inteligentní dopravní systémy do strategie ITI – komentář Ing. Lužný; 
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odkup domény www.prostejov.cz – požadovaná cena 660 tis. Kč; vlastníkem domény je 
firma Infos, nabídla přesměrování na web města – proběhla diskuse ohledně nevhodnosti 
přesměrování; 

USNESENÍ KOMISE 

Bere na vědomí dosavadní informace o průběhu jednání o odkupu domény prostejov.cz 
a doporučuje v jednání pokračovat  

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
informace o digitalizaci formulářů, resp. prověření počtu žádostí – pouze formuláře v 
samostatné působnosti; 
turistický rozcestník + uvítací cedule – nesplněno předsedou. 

2.  IT 

o 2.1 aktuální informace sdělil Ing. Števko a informoval o připravovaných zakázkách – 
přislíbil zaslání členům KITSC, p. Tabery se dotazoval na podrobnosti zakázky na disková 
pole – 25 disků o kapacitě 1,2 TB, bylo zasláno k připomínkování. 
Paní tajemnice – informace o terminálových licencí – bylo žádáno o více peněz, schváleny 
prostředky na pořízení 25 licencí. 

o 2.2. Ing. Števko – poradou primátora byla vybrána var. 3 (pestrobarevná), veškeré 
připomínky byly předány a budou se zapracovávat. 
p. Kapounek – dotaz na rozdíl oproti stávajícím www – zejména nová struktura menu na 
základě provedené analýzy (heatmapy). 
p. Tabery – dotaz, zda-li existuje záloha hostingu – dotaz bude prověřen. 
Ing. Všetička – dotaz na upřednostnění více vyhledávané a využívané agendy – bude 
upraveno právě na základě provedené analýzy. 

o RŮZNÉ Ing. Blumenstein – vícefaktorové ověřování – dotaz na rozpočtové opatření rady 
(bylo schváleno).  Ing. Števko objasnil vhodnost tohoto bezpečnostního řešení. Ing. Všetička 
– dotaz na zabezpečení proti útokům „zevnitř“. Ing. Števko – částka 120 tis. na 100 uživatelů 
– služba na 3 roky. 
Ing. Blumenstein upozornil na zasílání veškeré zadávací dokumentace k připomínkování 
KITSC  

3. SMART CITY 

o 3.1 P. Kapounek upozornil na složitost stávajícího „systému“, navrhl možné řešení 
„přidělením kódu“ (variabilního symbolu), další úrovní je pak zavedení plateb on-line 
(plateb kartou). 
Ing. Števko, Ing.  Carda – do portálu občana bude implementována platební brána (různé 
pro stát a pro město dle charakteru poplatku) – diskutována problematika autentizace a 
propojení s různými informačními systémy. 

o 3.2 Ing. Lázna informoval o přípravě hackathonu, termín víkend 24. 10.–25. 10., oslovil 
členy Komise s prosbou o návrh atraktivní domény akce, představeno logo, informace o 
přislíbené účasti a podpoře místních firem. 

o 3.2 Ing. Lužný informoval o aktualitách z veletrhu URBIS Smart City Fair 2020 – získání 
cenných kontaktů a informací ohledně tzv. ekodotací města Brna, aktuality oblasti 
inteligentního řízení dopravy a participativních rozpočtů. 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o Ing. Navrátil a Ing. Lázna ocenili a poděkovali za možnost částečně realizovat jednání 
Komise pomoci on-line konference. 
 
 

 
Termín příštího jednání komise – 15. října 2020 
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zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
 
 
v Prostějově   10. září 2020 
 
 
  
 
 
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
 
v Seibersdorfu, Rakousko 10. září 2020 
 
 
 
  
přílohy  
- pozvánka 

 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
- Ing. Radim Carda – Finanční odbor 
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Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 27. 8. 2020) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 13. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16:00 v zasedací místnosti č. 5 pod věží radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o       Revize plnění úkolů a usnesení 
 

2. SMART CITY  
o Aktivita města na sociálních sítích 
o Distanční vyřizování správních poplatků 
o Informace o přípravě hackathonu 
o Aktuální informace z oblasti Smart Cities – report z URBIS Smart City Fair 2020 

 
3. IT  

o Informace o aktuálních zakázkách - disková pole, terminálové licence, pásková 
knihovna 

o Webové stránky města  
 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 2 hod 

 
V případě Vaší neúčasti upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem. U 
nepřítomnosti z náhlého důvodu se prosím omluvte dodatečně. Pokud budete mít zpoždění 
větší než 15 minut, bude již uzamčen hlavní vstup do radnice, v tomto případě volejte 
777 313 547. 
 
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 
 
Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise   
 
a tajemník Komise 
 
Ing. Václav Lužný 
vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů 
Odbor rozvoje a investic 
Magistrát města Prostějova 
Školní 4, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 329 701 
www.prostejov.eu/smart 
 

http://www.prostejov.eu/smart
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