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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 14. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 3. 12. 2020 / 16:00 – 18:15 / 
obřadní síň  

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Pavla Dočkalová, Ing. Radomír Nárožný, 
Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Ivo Kurfürst, Petr Kapounek, 
Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Jan Tabery, Ing. Václav Lužný – 
tajemník komise        

omluveni  Ing. Martin Všetička, Mgr. Martin Mokroš 

neomluven Svatopluk Ordelt 

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA; Ing. Jan Števko, Ing. Jan Havránek 
 

program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 
1.1. Termíny jednání Komise v roce 2021 
2. SMART CITY 
2.1. PinCity – představení aplikace pro prezentaci záměrů města participativní rozpočty 
3. IT 
3.1. Usnesení přijatá per rollam 
3.2. Výhled investic IT na rok 2021 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
4.1. Diskuze členů Komise  

 
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.   

Program jednání Komise 10 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 10 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1. Předseda Komise navrhl termíny jednání pro rok 2021, jedná se vždy o čtvrtek se 
začátkem v 16:00, standartní místo: Zasedací místnost č. 5 pod věží radnice. 

14. 1., 25. 2., 1. 4., 13. 5., 24. 6., 9. 9., 21. 10., 2. 12  
Termíny jednání Komise v roce 2021 10 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 
 

2.  SMART CITY  

o Tento bod předcházel bodu 1.1., z důvodu přítomnosti hosta. 
o 2.1 Ing. Havránek ze společnosti AQE advisors, a. s. představil aplikaci PinCity, která 

primárně slouží ke zveřejňování a propagaci rozvojových záměrů města, umožňuje 
participaci veřejnosti a lze ji rozšířit a o modul participativních rozpočtů. 
V rámci následné diskuze byla zmíněna důležitost jednotného zpracování a zveřejnění 
stejných dat a informací (možná duplicita) – je možno aplikaci integrovat do webových 
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stránek města, záleží na zadání objednatele. Zdůrazněna důležitost využívání aplikace 
samotnými zaměstnanci úřadu a její začlenění do fungování magistrátu (vytvoření 
ekosystému).  
Pan Tabery vyslovil požadavek na přípravu konkrétní technické podoby zavedení aplikace 
před jejím zakoupením (umístění databáze, serveru, doména, aj.), bude řešeno ex post, lze 
projednat i v Komisi (Ing. Blumenstein), konkrétní podobu předloží ORI s OIT na poradu 
primátora, bude projednáno na KITSC – implementační plán (Ing. Vysloužilová) 
Diskuze kolem „obdobné“ aplikace Mobilní rozhlas – Ing. Havránek vysvětlil rozdíl mezi 
přístupem u obou firem (AQE se věnuje poradenství) a v zaměření aplikací (zejména ve 
formě zveřejňovaných informací), u participativního rozpočtu je jedno v jaké je aplikaci, je 
důležité, aby to vyhovovalo potřebám města a bylo s ní pracováno. Ing. Blumenstein: Dle 
usnesení Rady města Prostějova by Komise měla k aplikaci Mobilní rozhlas předložit 
stanovisko. 
 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/14) 

Komise pro IT a Smart City doporučuje Radě města Prostějova zakoupit aplikaci 
PinCity. 

9 PRO / 0 PROTI / 1 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 

USNESENÍ KOMISE 

KITSC provede porovnání funkcí nabízených stávající městskou mobilní aplikací,  
aplikací Mobilní rozhlas a požadovaných funkcí. (složení pracovního týmu: Ing. Lázna + P. 
Kapounek + Ing. Blumenstein) 
10 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 

3. IT 

o 3.1 Usnesení přijatá per rollam: 
o Hlasování ze dne 16. 10. 2020 (do 18. 10.) 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/14) 

Komise pro IT a Smart city doporučuje Radě uložit OIT realizovat zakázku na dodání 
digitální úřední desky v souladu s předloženými technickými specifikacemi. Komise 
preferuje umístění DÚD v zastřešeném prostoru. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (03/14) 

Komise pro IT a Smart city doporučuje Radě uložit OIT urychlený nákup 10 ks 
notebooků pro zaměstnance magistrátu v režimu home office. K realizaci zakázky 
doporučuje využít dříve projednanou technickou specifikaci s vynecháním požadavku 
na dokovací konektor. 

K doporučení 03/14 Ing. Števko uvedl, že díky časové tísni a nedostatku notebooků na trhu 
(omezené nabídce) nebylo možné dodržet původně specifikované parametry. 

 
o Hlasování ze dne 6. 11. 2020 (do 8. 11.) 

USNESENÍ KOMISE 

Komise pro IT a Smart city vyjadřuje souhlas s návrhem technické specifikace k 
zadávací dokumentaci na nákup páteřních switchů, a to s verzí ze dne 5. 11. 2020. 

K tomuto usnesení Ing. Števko doplnil, že smlouva byla uzavřena a čeká se na dodání 
switchů. Parametry vítězné zakázky: HPE FlexFabric 5710 48SFP+, nabídková cena 835 000 
Kč bez DPH. 
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o 3.2. Ing. Števko informoval o připravovaných investicích, jedná se zejména o investice 
spojené s žádostí v dotační výzvě č. 109 (detailně řešeno na 12. jednání konaném 25. 6. 
2020), diskutována opendata a participativní rozpočty v rámci aplikace PinCity. 

 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o Pan Kapounek a Ing. Števko informovali a diskutovali o zákonu č. 12/2020 Sb. zákon o 
právu na digitální službu – ze zákona je povinně digitalizovaná agenda státní správy, resp. 
přenesená působnost; agenda samosprávy není povinnost, ale nemělo by to město odradit – 
řešení je plně v kompetenci samosprávy. Pan Kapounek požádal o data o potřebě a 
vyhodnocení formulářů a o přehledu možných funkcí nabízených spol. Gordic. Ing. Lázna 
doporučil záležitost projednat s Ing. Števkem v rámci pracovního týmu (Ing. Lázna + 
P. Kapounek + Ing. Blumenstein) 
 

o Ing. Blumenstein požádal o posílení otevírací doby magistrátu, paní tajemnice již záležitost 
řeší nad rámec vládního nařízení (bude rozšířeno na celodenní provoz v pondělí a ve středu 
vyjma polední pauzy). 

 
o Pan Tabery požádal o informace o připravované zakázce na servisní služby – je 

dokončována zadávací dokumentace, jakmile bude k dispozici, Komise ji dostane 
k připomínkování (Ing. Števko).  
 
 

 
Termín příštího jednání komise – 14. ledna 2021 
 
 
 
 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
 
 
v Prostějově   9. prosince 2020 
 
 
  
 
 
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
 
v Prostějově   9. prosince 2020 
 
 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 

 
rozdělovník  
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- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 25. 11. 2020) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 14. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 3. 12. 2020 v 16:00 v Obřadní síni radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o       Usnesení přijatá per rollam 

 
2. SMART CITY  

o PinCity - představení aplikace pro prezentaci záměrů města a participativní 
rozpočty  

 
3. IT  

o výhled investic na rok 2021 
 

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

 
- předpokládaná doba jednání 1,5 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, mob.: 777 313 547 
www.prostejov.eu/smart 
 
 

http://www.prostejov.eu/smart
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