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/ zápis  

/ 19. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 09. 09. 2021 / 16:00 – 17:30 / 
zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice  

přítomni            Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Bc. Petr Kočíř, Lukáš Andrýsek, Ing. Ivo 
Kurfürst, Petr Kapounek, Jan Tabery, Ing. Jan Navrátil, Jaroslav Šlambor, Ing. Zdeněk 
Petr – tajemník komise 

omluveni  Mgr. Martin Mokroš, Svatopluk Ordelt, Ing. Martin Všetička, Ing. Tomáš 
Blumenstein 

neomluvena Pavla Dočkalová 

hosté  Ing. Jan Števko, Ing. Václav Lužný, Mgr. Libor Vojtek 
 

program: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
 

2. SMART CITY  
o smart řešení v rámci připravovaných městských investic pro rok 2022 

 
3. IT  

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

- 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 19. jednání Komise pro IT a Smart 
city.  Představil komisi nového tajemníka MMPv pana Mgr. Libora Vojtka. 

Jednání zahájil hlasováním o navrženém programu. 

Program jednání Komise 8 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL - ODSOUHLASENO.  

 

2. SMART CITY 
a) smart řešení v rámci připravovaných městských investic pro rok 2022 

Ing. Václav Lužný seznámil komisi s návrhem participativního rozpočtu pro rok 2022 a plánem 
jeho propagace.  

V rámci diskuze se řešilo zejména využití fotovoltaické energie, hledaly se vhodné nové 
objekty pro instalaci solárních panelů. Pan Kapounek požádal o využívání aplikace PinCity 
k propagaci akcí konané městem Prostějov, kdy další propagační kanály (facebook, web, atd.) 
budou směřovat právě na tuto aplikaci. 

3. IT 
a) záměr zadat zakázku  

- nákup kopírek 
Ing. Števko informoval komisi o aktuálním stavu a požádal o vyjádření k servisní 
smlouvě. Dále apeluje na fakt, že pouze servisní smlouva zaručí garantování ceny do 
budoucna a korektní nabídky. 
Pan Kapounek se dotazoval na možnost zrušení veřejné zakázky. 

STANOVISKO KOMISE 

Komise pro IT a Smart City doporučuje OIT realizovat zakázku nákup kopírek dle 
předloženého původního zadání. Dále doporučuje při vyhodnocení zakázky zvážit cenu 
tiskových nákladů a případné zrušení zakázky. 
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- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 

Ing. Števko informoval komisi o aktuálním stavu a požaduje upřesnit požadavek 
plánovaného a neplánového výkonu. Informuje o proběhnuté konzultaci u okolních 
měst  ohledně rozdělení sazby na akutní a neakutní zásah. Jejímž výsledkem je 
informace, že tuto položku v servisních smlouvách nikdo nemá. Dále informuje 
komisi, že všechny ostatní požadavky byly do zadání zaneseny. 
 
Pan Tabery požádal o zaslání stávající servisní smlouvy, jelikož se domnívá, že v ní je 
toto rozdělení obsaženo. 

  
 Pan Kapounek navrhl vložení nového řádku do tabulky v dokumentu příloha č.2 - 
Přehled o dostupnosti služeb. Ten bude obsahovat pouze čas reakce v nezávislosti na 
dnu (pracovní den, víkend). 

 
- internetová konektivita  

Pan Kapounek opustil jednání. 
Števko informuje komisi o zapracování požadavků z minulého jednání.  



 

 

STANOVISKO KOMISE 

Komise pro IT a Smart City doporučuje OIT realizovat zakázku internetová konektivita pro 
Magistrát města Prostějova a pro městskou polici dle předloženého zadání.  
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Pan Kapounek se připojil k jednání. 
 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

Ing. Števko požádal o rozhodnutí tvaru domény na rozcestník služeb.  

Ing. Lázna navrhnul, hlavní doménu smart.prostějov.eu a alias chytry.prostejov.eu. 
Komise se shodla umístiti rozcestník služeb na doménu SMART Prostějov.                                                

Dále komisi informoval o stanovisku právního oddělení k dopisu firmy URBITECH, 
který se týkal Mobilního rozhlasu. Ing. Števko zdůraznil fakt, že podle posledního 
vyjádření firma není schopna napojení na NIA. Dále upozorňuje na stanovisko 
právního oddělení, které nedoporučuje uzavřít smlouvu s firmou Neogenia.  

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

Termín příštího jednání komise – 21. 10. 2021 
 

 

 

 

 

 

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

v Prostějově    17. září 2021 

 

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

v Prostějově   22. září 2021 

 

přílohy  

- Pozvánka 
 

rozdělovník  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Mgr. Libor Vojtek – tajemník magistrátu 

- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 

- Ing. Václav Lužný -  Odbor rozvoje a investic 



 

 

Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 02. 09. 2021) 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 19. jednání 
Komise, které proběhne ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 16:00 v zasedací místnosti číslo 
5 pod věží radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
 

2. SMART CITY  
o smart řešení v rámci připravovaných městských investic pro rok 2022 
 

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

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

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