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čj.        PVMU      26642/2021  60 
SpZn.   ORI      7/2019  
101.2.3  A10 
 

Počet listů: 2 příloh: 7 listů příloh: 6     
  
 

/ zápis  

/ 15. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 25. 2. 2021 / 16:00 – 17:45 / 
on-line přes https://meet.google.com/yya-keax-cga 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Bc. Petr Kočíř, Ing. Martin Všetička, Mgr. 
Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Petr Kapounek, 
Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Jan Tabery (připojil se v rámci bodu 
2.3), Ing. Václav Lužný – tajemník komise     

omluveni  Ing. Ivo Kurfürst 

neomluveni Pavla Dočkalová  

hosté  Ing. Kateřina Vosičková, Ing. Zdeněk Petr 
 

program  
1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1Představení nového člena Komise 
2.  SMART CITY  
2.1 Modernizační fond (host Ing. Kateřina Vosičková) 
2.2 Mobilní rozhlas – doporučení komise k nabídce webové služby pro občany 
2.3 Turistický portál – stanovisko požadavku Komise pro cestovní ruch 
2.4 PinCity – aktuální informace o zavádění služby pro prezentace záměrů města a participativní 

rozpočty  
3. IT  
3.1  aktuální informace z Odboru informačních technologií 
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 15. jednání Komise pro IT a 
Smart city. Zároveň informoval o pracovním jednání (4. 2. 2021- Lázna, Kapounek, 
Blumenstein, Števko, Lužný, Gáborová, Moudrý) kromě podkladů pro body níže představil 
pracovní návrh (vizualizaci) rozcestníku chytrého města a informaci k digitalizaci formulářů 
(bude zasláno v příloze zápisu)  

Program jednání Komise a přítomnost hostů (viz hlavička) 9 PRO / 0 PROTI / 1 
NEHLASOVAL - ODSOUHLASENO.  

o 1.1. V rámci tohoto bodu jednání se představil nový člen Komise Bc. Petr Kočíř. 
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2.  SMART CITY  

o 2.1 Ing. Vosičková představila připravovaný Modernizační fond. K jednotlivým bodům:  
1.  HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - potenciál pro čerpání na 
obnovu teplovodní sítě a realizaci kogeneračních jednotek; 2.  RES+ – Nové obnovitelné 
zdroje v energetice, možnosti realizací FVE na objektech města. Z dalších bodů se 
investic města může týkat až 7.  ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách 
a infrastruktuře – např. v rámci rekonstrukce KaSC, či systémů centrální regulace tepla a 
bod 9.  LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení (nepodporuje ale výměnu 
kabeláže). 
V rámci diskuse diskutovány možnosti podpory konkrétních projektů samotnou Komisí, 
a také vazby na připravovanou strategii ITI Olomoucké aglomerace (po komentáři 
PaedDr. Šlambora objasnil Lužný). 

 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/15) 

Komise pro IT a Smart city doporučuje Radě města, aby připravila co nejvíce vhodných 
projektů, na které je možné čerpat dotace z Modernizačního fondu. 

10 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 
o 2.2 Ing. Lázna představil závěry z jednání pracovního týmu s poznámkami k aplikaci 

Mobilní rozhlas, viz prezentace. Petr Kapounek se v rámci diskuse vyjádřil ve prospěch 
aplikace Mobilní rozhlas, vyšší cena odpovídá kvalitě aplikace, jde o rozhodnutí, která ze 
dvou aplikací je vhodnější, o řešení od dodavatele webu města nejsou zatím úplné 
informace, možnou cestou je také využít otevřených aplikací s možností jejího 
přizpůsobení. Ing. Blumenstein zdůraznil nákladnost aplikace s tím, že dodavatel 
městských webových stránek nabízí ve své aplikaci obdobné funkce, navíc cílový stav 
městských e-služeb je jiný –chceme autentizovanému klientovi nabídnout služby vyšší 
úrovně. Ing. Petr doplnil, že některé z požadovaných funkcionalit v aktuální verzi 
aplikace dostupné jsou, nabídl možnost konzultace s dodavatelem stávajících webových 
stránek. Ing. Lázna – nabídka na konzultaci zatím nebude využita. Členové Komise 
projevili zájem o poskytnutí APK (instalačního balíčku) k nové verzi městské aplikace, 
Ing. Petr přislíbil dodat screenshoty z aplikace pro ty, kteří nemají možnost ji 
nainstalovat. 
 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/15) 

Komise pro IT a Smart city doporučuje Radě města v tuto chvíli nabídku aplikace 
Mobilní rozhlas odmítnout. Část funkcí máme již pokrytou a budeme hledat řešení, jak 
funkce integrovat do aplikace, která umožní ověřit i identitu uživatele. 

8 PRO / 0 PROTI / 2 NEHLASOVALI – ODSOUHLASENO 
 

o  2.3 Ing. Lázna informoval o požadavku Komise pro cestovní ruch na vznik turistického 
portálu a následném jednání. Stručný popis viz prezentace v příloze a materiál zaslaný 
Mgr. Gáborovou před jednáním. 
 
Připojil se Jan Tabery – počet přítomných členů Komise: 11. 
 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (03/15) 

Komise pro IT a Smart city doporučuje Radě města pořídit turistický portál a zajistit 
pro něj kvalitní obsah a dlouhodobou údržbu. 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
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o 2.4 Ing. Lužný informoval a postupu zavádění portálu PinCity – postupuje se současně 
s přípravou Nového strategického plánu a s připravovaným dlouhodobým dotazníkovým 
šetřením. 

 

3. IT 

o 3.1 – Ing. Petr informoval o vítězi veřejné zakázky na SW pro oběh dokumentů (firma Vera); 
připravují se zadání pro veřejné zakázky na servisní služby a na internet (p. Kapounek 
připomněl, aby byl vynechán ze zasílání informací ohledně této zakázky); v letošním roce 
proběhne také veřejná zakázka na  nového dodavatele antiviru. 
 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o Pan Ordelt poprosil o dřívější zasílání podkladů, bude sjednána náprava, pokud budou 
podklady k dispozici. 
 
 

 
Termín příštího jednání komise – 1. dubna 2021 
 
 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
 
 
v Prostějově   4. března 2021 
 
 
  
 
 
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r.  
 
 
 
v Prostějově   4. března 2021 
 
 
 
  
přílohy  
- pozvánka a upravená pozvánka se změnou způsobu jednání 
- výstřižky otisků obrazovky – záznam on-line jednání 
- prezentace (elektronicky) 
- přehled počtu formulářů (elektronicky) 
- Mobilní rozhlas – nabídka pro město (elektronicky) 
- Návrh struktury turistického portálu - Mgr. Gáborová (elektronicky) 
- SMO ČR – Modernizační fond v České republice (elektronicky) 

 
 

rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
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- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
- Ing. Zdeněk Petr – Odbor informačních technologií 
- Ing. Kateřina Vosičková – Odbor správy a údržby majetku města 
 
Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 18. 2. 2021) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 15. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 16:00 v Obřadní síní radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o     Představení nového člena Komise 
 

2. SMART CITY  
o Modernizační fond (host Ing. Kateřina Vosičková) 
o Mobilní rozhlas – doporučení komise k nabídce webové služby pro občany 
o Turistický portál – stanovisko požadavku Komise pro cestovní ruch 
o PinCity – aktuální informace o zavádění služby pro prezentace záměrů města a 

participativní rozpočty  
 

3. IT  
o aktuální informace z Odboru informačních technologií 

 
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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Příloha – pozvánka – ke změně způsobu jednání ON-LINE (odesláno e-mailem dne 24. 2. 2021 11:33), 
Samotné změně způsobu jednání předcházel průzkum mezi všemi členy Komise (odesláno e-mailem dne 22. 
2.2021 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
v souladu s předchozí domluvou si dovoluji upravit pozvánku na 15. jednání Komise, které 
proběhne ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 16:00 formou videokonference. 
 
Odkaz pro připojení je následující: https://meet.google.com/yya-keax-cga 
Schůzka bude připravená k připojení od 15:40. V případě technických problémů mi prosím 
volejte na 604 827 431. 
 
Program jednání je stejný jako v původní pozvánce ze dne 18. 2. 2021, tedy: 
 
1.    KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o     Představení nového člena Komise 
 
2.    SMART CITY  
o   Modernizační fond (host Ing. Kateřina Vosičková) 
o   Mobilní rozhlas – doporučení komise k nabídce webové služby pro občany 
o   Turistický portál – stanovisko požadavku Komise pro cestovní ruch 
o   PinCity – aktuální informace o zavádění služby pro prezentace záměrů města a 
participativní rozpočty 
 
3.    IT  
o   aktuální informace z Odboru informačních technologií 
 
4.    ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o    diskuze členů Komise 
o    možná volba témat pro příští jednání 
 
-       předpokládaná doba jednání 1,5 hod 
 
Připomínám, že v případě neúčasti je nutno omluvit se předem. 
 
Děkuji a těším se na vzájemnou spolupráci. 
 
Ing. Tomáš Lázna, 
předseda Komise 
 
 
  

https://meet.google.com/yya-keax-cga
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Příloha – výstřižky otisků obrazovky – záznam ON-LINE jednání 
Členové Komise vepsáním svého jména do chatu potvrzovali svoji přítomnost, ti kteří tak neučinili, posléze 
projevili přítomnost aktivitou v rámci hlasování 
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