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/ zápis  

/ 18. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 24. 6. 2021 / 16:00 – 17:30 / 
zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice  

přítomni            Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Bc. Petr Kočíř, Mgr. Martin Mokroš, Lukáš 
Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Ivo Kurfürst, Petr Kapounek, Jan Tabery,     
Ing. Jan Navrátil, Ing. Martin Všetička, Ing. Zdeněk Petr – tajemník komise 

omluveni  Svatopluk Ordelt, PaedDr. Jaroslav Šlambor 

neomluvena Pavla Dočkalová 

hosté  Ing. Jan Števko, Ing. Václav Lužný 
 

program: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
 

2. SMART CITY  
o mobilní rozhlas 
o rozvoj optické sítě statutárního města Prostějova 
o chytrá řešení v hromadné dopravě 
 

3. IT  
o aktuální informace z Odboru informačních technologií 
o záměr zadat zakázku  - nákup kopírek 

- spotřební materiál pro tisk 
- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 
- internetová konektivita pro Magistrát města Prostějova a 
pro městskou policii 

 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o diskuze členů Komise, možná volba témat pro příští jednání  

http://www.prostejov.eu/


 

 

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

Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 18. jednání Komise pro IT a Smart 
city.   

Program jednání Komise 10 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL - ODSOUHLASENO.  

 

2. SMART CITY 

a) Mobilní rozhlas 

Ing. Števko informoval komisi o průběhu jednání s firmou Neogenia, která provozuje Mobilní 
rozhlas.  

V rámci diskuze se řešila převážně požadovaná vlastnost autentizace uživatelů. Společnost 
Neogenia podle informací chystá aplikovat do mobilního rozhlasu autentizaci pomoci 
Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Bylo diskutováno možné 
propojení/napojení identit různých poskytovatelů – dodavatelů například webových stránek, 
mobilní rozhlas, Gordic, atd. Pan předseda komise přislíbil/nabídnul projednání se společností 
Neogenia. 

 

b) Rozvoj optické sítě statutárního města Prostějova 

Ing. Lužný prezentoval vypracovaný materiál k rozvoji optické sítě statutárního města 
Prostějova (viz příloha). 

P. Kapounek v rámci diskuze hodnotil a připomínkoval tento materiál.  

  Vysvětlil pojem bezvýkopová technologie. Upozornil na potenciální nevýhody 
technologie ukládání kabelů do frézované drážky a na potenciální budoucí 
vícenáklady a na nutnost před nasazením takové technologie prověřit zkušenosti s 
jejím praktickým nasazením. 

 Dále upozornil na možný problém při vedení optických kabelů v kanálech teplovodní 
sítě, kde je velmi pravděpodobné, že spousta kanálů může být nepoužitelná. Některé 
jsou zasypané, jiné nelze protáhnout. V kanálech navíc za provozu panují extrémní 
teploty. 

 K bodu zabývajícímu se odkupem tras navrhnul doplnit možnost nejen odkupu, ale i 
případnou výměnu městem nevyužívaných stávajících tras. 

 Zpochybnil existenci „bezpečnostních rizik“ při využití existujících tras soukromých 
operátorů, které zmiňuje materiál. 

 Upozornil na zákon č. 194/2017, kdy je potřeba v konkrétních případech uzavírat 
samostatnou smlouvu a způsob smluvního ošetření připokládky se liší dle typu 
vedení, k němuž je připokládáno. V případě připokládky k optické síti je nutný prodej 
chráničky investorovi a následný odkup položené chráničky, v případě připokládky k 
jiným typům vedení je nutné naopak uzavření smlouvy dle zákona č. 194/2017. 

 V dalším bodu informoval o možném snížení požadavku na využitou chráničku HDPE 
40/33, která je na některých místech zbytečně předimenzována, a tím způsobuje 
zvýšení nákladu (například na zemní práce). 

 Na závěr upozornil na velice nízkou cenu v předběžné kalkulaci, která neodpovídá 
skutečnosti a ani po započtení vícenákladů v uvedených příkladech v materiálu reálně 



 

 

neklesla výrazně pod 250Kč bez DPH za běžný metr. Vznesl požadavek na maximální 
využití již vybudovaných sítí. Dále zmínil myšlenku, kdy město vybuduje vlastní 
páteřní síť okolo města a pro připojení do jednotlivých objektů, kde vlastní sítí 
nedisponuje, využije případně odkoupené přípojky. 

Ing. Navrátil se omlouvá a opouští jednání. Komise dále zasedá v počtu devíti členů. 

 

Usnesení: 

Komise pro IT a Smart City po zvážení a zapracování technických připomínek členů komise 
doporučuje tento materiál schválit.  

9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

 

3. IT 

J. Tabery se na začátku bodu dotázal na veřejnou zakázku na nákup Webové proxy. Konkrétně na 
počet přihlášených uchazečů. Ing. Števko informoval o 3 uchazečích, kdy každý uchazeč nabídnul 
odlišný produkt. 

 
a) záměr zadat zakázku  

- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 
J. Tabery se v diskuzi vyjádřil k připočítávání kladného bodu v přehledu odbornosti za 
HPE produkty. Informoval o budoucím možném zmenšení zastoupení této značky 
v infrastruktuře města, dále upozorňuje na absenci VMware a požaduje doplnění. 
Dále navrhnul cenové rozdělení akutního a plánovaného zásahu a upravení popisu 
hodnot třetího sloupce hodnotící tabulky přílohy č. 2. 
Komise navrhuje zvážit a zapracovat technické požadavky a následně předložit 
upravené zadání. 
 

- nákup kopírek  

V diskuzi Ing. Lázna zmínil, že nejsou zohledněné náklady na provoz a servis strojů. 

Ing. Blumenstein podpořil názor Ing. Lázny a vyslovil obavu o zneužití, kdy účastník 
nabídne levná stroj a drahý spotřební materiál. Jako opatření navrhl zapracovat do 
hodnocení nabídek cenu stroje + předpokládaný počet kopií na tiskárně × cena za 
jednu kopii.  

  P. Kapounek navrhl zvážit pronájem tiskárny. 

  Ing. Števko informoval o zvážení této varianty, kdy jejím výsledkem bylo zjištění, že je 
  pro požadavky MMPv nevýhodná.  

Bude provedena tržní konzultace, jak by šly zapracovat do zakázky požadavky na 
 provozní náklady. 
- spotřební materiál pro tisk 

Ing. Števko informuje o tom, že zadání vychází z minulého roku, byly provedeny 
pouze drobné úpravy, a to v tabulce zastoupení kompatibilních tonerů. 



 

 

V rámci diskuze se probírala kvalita a vlastnosti originálních, neoriginálních, případně 
doplňovaných tonerů. 

 

Jednání s omluvou opustili: Jan Tabery, Mgr. Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, Petr Kapounek. 

Komise dále zasedá v počtu pěti členů. Předseda konstatoval, že tedy není již usnášeníschopná. 

 

- internetová konektivita  

V rámci diskuze se Ing. Blumenstein dotazuje na zapracování požadavků z minulého 
jednání. Ing. Števko zapracování potvrdil.  

 

Z důvodu neusnášeníschopnosti bylo jednání ukončeno a neprobrané body byly přesunuty na příští 
jednání komise. 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

K bodu neproběhla žádná rozprava. 

Předseda komise Ing. Lázna poděkoval přítomným členům a ukončil jednání komise. 

 

Termín příštího jednání komise – 9. 9. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsal  Ing. Zdeněk Petr, tajemník Komise v. r. 

v Prostějově    6. července 2021 

 

schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 

v Prostějově   13. července 2021 



 

 

přílohy  

- Pozvánka 
 

rozdělovník  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Radim Carda – pověřen řízením magistrátu na základě plné moci 

- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 

- Ing. Václav Lužný -  Odbor rozvoje a investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 17. 06. 2021) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 18. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 16:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice. 
  
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

5. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
 

6. SMART CITY  
o mobilní rozhlas 
o rozvoj optické sítě statutárního města Prostějova 
o chytrá řešení v hromadné dopravě 
 

7. IT  
o aktuální informace z Odboru informačních technologií 
o záměr zadat zakázku  - nákup kopírek 

- spotřební materiál pro tisk 
- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 
- internetová konektivita pro Magistrát města 
Prostějova a pro městskou policii 

 
8. 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 
731 459 380. 
 
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 
 
Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise   
 
a tajemník Komise 
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