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/ zápis  

/ 20. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 21. 10. 2021 / 16:00 – 18:00 / 
zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice  

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

omluveni    

neomluveni Pavla Dočkalová, Ing. Jan Navrátil 

hosté  Ing. Jan Števko 
 

program: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – úvodní informace  
 

1. SMART CITY  
o mobilní rozhlas 

 
2. IT  

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

- prodloužení podpory FW 
- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 

 
2. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o diskuze členů Komise, možná volba témat pro příští jednání  
 

K jednotlivým bodům programu:  
 
 
 
 
 
 



1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 20. jednání Komise pro IT a Smart 
city. 

Jednání zahájil hlasováním o navrženém programu. 

Program jednání Komise 9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL - ODSOUHLASENO.  

 

2. SMART CITY 
a) mobilní rozhlas 

Ing. Števko informoval přítomné o stanovisku právního oddělení k návrhu smlouvy s firmou 
Neogenia. Dále informoval o přejmenování portálu národního bodu pro identifikaci  
a autentizaci z Identita.cz na Identitaobcana.cz a nemožnosti jej využívat pro ověření občanů 
právnickou osobou. Tedy, že přímo firmě Neogenia není umožněno ho využívat. Bude se 
hledat cesta, zdali to nejde jinak. 

 Ing. Blumenstein se připojil k jednání komise, počet přítomných se zvýšil na 10 členů. 

 
DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/20)  
Komise pro IT a Smart City doporučuje Radě města Prostějova po zapracování všech připomínek 
právního oddělení uzavření smlouvy s firmou Neogenia. 
10 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 

3. IT 

Na úvodu se Ing. Lázna dotazoval na větší plánované zakázky, které OIT chce předložit komisi do 
konce roku 2021. Ing Števko jej informoval o aktuálně připravovaných, s tím, že další větší zakázky 
nedokáže předpovídat, záleží na tom, kolik zůstane financí do konce roku.   
a) záměr zadat zakázku  

Pan Andrýsek se připojil k jednání komise, počet přítomných se zvýšil na 11 členů. 

- nákup notebooků 
Ing. Števko předložil komisi technické parametry plánované zakázky na nákup 
notebooků. Během diskuze bylo zmíněno několik návrhů na změnu parametrů:  
Pan Tabery navrhl otevřít požadavek i na procesory od společnosti AMD. Dále by 
zvážil navýšit požadavek na minimálně 10. generaci procesorů a požaduje 
přeformulování požadavku na dokovací stanici tak, aby bylo možné pro připojení 
využít USB C (s grafickým signálem). Komise se po orientačním hlasování shodla, že by 
měly být zahrnuty procesory AMD. 
Pan Kapounek se dotazoval na potřebu čteček paměťových karet a otisků prstů.  
Ing. Števko souhlasil s nepotřebou čtečky karet, ale čtečku otisků prstu doporučuje 
ponechat.  
STANOVISKO KOMISE    
Komise pro IT a Smart City doporučuje OIT po zapracování požadavků 
komise realizovat zakázku nákup notebooku. 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 
 
 



 - prodloužení podpory FW 
Ing. Števko informoval komisi o aktuálním stavu ohledně prodloužení podpory 
stávajících firewallů. Během diskuze se rozebíral stávající stav zařízení a možnost 
nahrazení novějším modelem, dále se diskutovalo o době prodloužení na 1 nebo 3 
roky. 
Pan Kapounek navrhl prodloužit podporu o 3 roky a následně s časovým předstihem 
řešit případnou koupi nových zařízení. 

STANOVISKO KOMISE    
Komise pro IT a Smart City doporučuje OIT prodloužit podporu 
stávajících firewallů o tři roky. 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 

- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 
Ing. Števko informoval komisi o aktuálním stavu. V rámci diskuze se řešili primárně 
parametry servisních zásahů.  
Pan Tabery vznesl návrh na odstranění bodování dojezdového času, a požadavek na 
otevření požadavku na antivirus.  
Ing. Lázna ukonči diskuzi z důvodu zmatečnosti a požádal všechny členy, aby do 
31. 10. 2021 zaslali své návrhy úprav emailem.  

 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

V rámci tohoto bodu proběhla diskuze k participativnímu rozpočtu, kde se členové komise shodli, 
že aktuálně největším problémem byla propagace akce.  

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

 
Termín příštího jednání komise – 2. 12. 2021 
 
zapsal  Ing. Zdeněk Petr, tajemník Komise v. r. 

v Prostějově    3. listopadu 2021 

 

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

v Prostějově   3. listopadu 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 15. 10. 2021) 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 20. jednání 
Komise, které proběhne ve čtvrtek 21. 10. 2021 v 16:00 v zasedací místnosti 
číslo 5 pod věží radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

3. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
 

4. SMART CITY  
o mobilní rozhlas 
 

5. IT  
o aktuální informace z Odboru informačních technologií 
o záměr zadat zakázku      - nákup notebooku 

- prodloužení podpory FW 
- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 

 
6. 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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