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/ zápis  

/ 16. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 1. 4. 2021 / 16:00 – 17:15 / on-line 
přes https://meet.google.com/brp-yuxc-eqb 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Bc. Petr Kočíř, Pavla Dočkalová, Ing. Martin 
Všetička, Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Petr Kapounek, PaedDr. Jaroslav 
Šlambor, Ing. Ivo Kurfürst, Václav Lužný – tajemník komise     

omluveni  Mgr. Martin Mokroš 

neomluveni Jan Tabery; Ing. Jan Navrátil; Svatopluk Ordelt 

hosté  Ing. Jan Števko 
 

program  
1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1Revize plnění úkolů a usnesení 
2. IT  
2.1  Aktuální informace z Odboru informačních technologií 
3. SMART 
3.1  Smart region (doplněno)  
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
4.1 Diskuse 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 16. jednání Komise pro IT a Smart 
city. Pan Kapounek navrhl doplnění programu – Smart region 

Program jednání Komise a přítomnost hostů (viz hlavička) 8 PRO / 0 PROTI / 0 NEHLASOVAL - 
ODSOUHLASENO.  

K jednání se připojil Ing. Ivo Kurfürst, počet přítomných členů Komise se zvýšil na 9. 

 

o 1.1 

Informace o SW dokumentu na oběh dokumentů – firma Vera. 

Veřejná zakázka na servisní služby a internetovou konektivitu – v přípravě. 

Informace o přípravě dokumentu na rozvoj městské optické sítě, Ing. Lužný a Ing. Števko popsali 
komplikace spojené s přípravou dokumentu, město obdrželo nabídku na uložení 
chráničky v rámci rekonstrukce ul. Vrahovické (bude poskytnuta k projednání po 



 

 

zhlédnutí vedením města); p. Kapounek – tato problematika se měla řešit před deseti lety – 
nejefektivnější by bylo hledat synergii se stávajícími vlastníky sítí; Ing. Blumenstein – 
infrastruktura by měla být v majetku města, vícepráce při rekonstrukci Vrahovické ulice by měly 
být naceněny adekvátně (požadavek na položkový rozpočet akce Vrahovická). Ing. Lázna navrhl 
zařadit problematiku na příští jednání.   

PinCity – plánované spuštění koncem dubna, nyní k nahlédnutí prostejov.pincity.cz nebo na 
prostejov.eu/pincity; možné návrhy na úpravu domény – rozvijime.prostejov.eu; v rámci diskuse 
podněty na rozlišení záměru a realizovaných akcí (pozn. aplikace s tímto pracuje) + výměna fotek 
(nyní pracovní verze, fotky budou aktualizovány) + přidání výraznějšího hypertextového odkazu na 
webové stránky města. 

Digitální úřední deska – již v ostrém provozu před budovou magistrátu na Školní ulici, bude 
kompletně zrušena fyzická úřední deska (nástěnky). 

Nákup notebooků a páteřního switche – vše zakoupeno. 

Modernizační fond – o zadání úkolu na přípravu projektů vhodných pro tento dotační titul 
rozhodne Rada města Prostějova 8. 4. 2021. 

Aplikace Mobilní rozhlas – vhodné zajistit setkání s dodavatelem stávající aplikace a dodavatelem 
aplikace Mobilní rozhlas a sdělit vedení města jasné stanovisko. Ing. Števko - OIT má obdobný 
úkol, žádost o účast na jednání. 

Vyhledávání na webu města – problémy údajně přetrvávají; Ing. Števko – požadavky zapracovány, 
aktuálně odstraněna chyba ve vyhledávání (včera, 31. 3. 2021), příčinou je také špatné využívání 
klíčových slov autory jednotlivých článků. 

 
2. IT 
o 2.1 

Pasporty dopravního značení a komunikací - bude postoupeno do RMP pro schválení potřebných 
prostředků – zadaní je totožné se zadáním od KITSC. 
Přesoutěžení antiviru – diskuse k možným připomínkám k zadání veřejné zakázky (prodloužení 
stávající licence), jedná se o technicky dobré řešení a stávající cena je adekvátní. 

USNESENÍ KOMISE  

Komise pro IT a Smart city doporučuje Odboru informačních technologií prodloužit licenci antiviru 
ESET o další 3 roky. 

9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

Informace o chystané veřejné zakázky na kopírovací stroje, důraz na zohlednění nákladů na 
provoz a údržbu, diskuse o detailech zakázky. 
 

3. SMART CITY 

o 3.1 
Pan Kapounek informoval o restartu aktivity Olomouckého kraje Smart region, dnes (1. 4. 2021) 
proběhlo 1. zasedání řídícího výboru – předsedkyní je uvolněná členka Rady Ol. kraje Ing. Zdeňka 
Dvořáková Kocourková, účastnila se i Ing. Rut Bízková (Smart Česko); nové i stávající pracovní 
skupiny – e-government, doprava, životní prostředí, energetika, koordinace a spolupráce, e-help – 
výzva k zapojení do pracovních skupin. 
 
 



 

 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o K bodu neproběhla žádná rozprava. 

 
 

 
Termín příštího jednání komise – 13. května 2021 
 
 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
 
 
v Prostějově   8. dubna 2021 
 
 
  
 
 
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r.  
 
 
 
v Prostějově   8. dubna 2021 
 
 
 
 
 
  
přílohy  
- pozvánka  
- výstřižky otisků obrazovky – záznam on-line jednání 

 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Radim Carda - pověřený plněním úkolů tajemníka Magistrátu města Prostějova na základě plné 
moci ze dne 30. 3. 2021 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
  



 

 

Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 26. 3. 2021) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 16. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 1. 4. 2021 v 16:00 ON-LINE na odkazu 
https://meet.google.com/brp-yuxc-eqb 
 
Na programu jednání budou následující body: 
 
1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o Revize plnění úkolů a usnesení 

 
2. IT  
o aktuální informace z Odboru informačních technologií 

 
3. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 
 
Prosíme o vyplnění dotazníku bit.ly/dotaznikzp a pocitové mapy bit.ly/mapazp  pro oblast 
životního prostředí k přípravě nového strategického plánu města 
http://www.prostejov.eu/strategie Budeme rádi také za Vaše postřehy a komentáře 
k technickému řešení. 
 
V případě Vaší neúčasti na jednání Komise upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi 
předem. U nepřítomnosti z náhlého důvodu se prosím omluvte dodatečně. 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 
 
 
 
 
 
  

https://meet.google.com/brp-yuxc-eqb
file:///C:/Users/luzny%20vaclav/Documents/Komise/bit.ly/dotaznikzp
file:///C:/Users/luzny%20vaclav/Documents/Komise/bit.ly/mapazp
http://www.prostejov.eu/strategie
http://www.prostejov.eu/smart


 

 

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 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Hlasování k usnesení „Komise pro IT a Smart city doporučuje Odboru informačních technologií 
prodloužit licenci antiviru ESET o další 3 roky.“ 
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