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/ zápis  

/ 21. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 02. 12. 2021 / 16:00 – 18:00 / online 
formou videokonference  

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

omluveni   Mgr. Martin Mokroš 

neomluveni Pavla Dočkalová, Ing. Ivo Kurfürst, 

hosté  Ing. Jan Števko 
 

program: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY   
– úvodní informace  
-  revize usnesení z minulých jednání 

 
1. SMART CITY  

- participativní rozpočet 
 

2. IT  
- záměr zadat zakázku   - prodloužení podpor bezpečnostních sw 

- servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 
 

2. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
-  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 21. jednání Komise pro IT a 
Smart city. 

Jednání zahájil hlasováním o navrženém programu. 

 

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

  

Předseda komise provedl revizi jednotlivých usnesení z minulých jednání. Ke každému 
usnesení stručně informoval o aktuálním stavu. 

Pan Tabery se doptával Ing. Števka na výsledek zakázky na dodávku notebooku. Ten komisi 
informoval o výsledcích. Pan Tabery poukázal na obavu o kvalitu vysoutěžených notebooků 
značky Acer. Ing. Lázna poprosil s odstupem času o informaci poruchovosti zakoupených 
notebooků. 

Dále bylo během diskuze otevřeno téma problémy s vyhledáváním na webových stránkách 
města Prostějova a digitalizace formulářů. Ing. Lázna iniciuje jednání s Ing. Blumensteinem, 
P. Kapounkem a Ing. Števkem, kde se budou detailněji zabývat touto problematikou.  

2. IT 
a) Prodloužení bezpečnostních SW 
 

Ing. Števko informoval komisi o bezpečnostních softwarech a návrhu OIT o prodloužení 
jednotlivých podpor. V rámci výkladu popsal jednotlivé produkty, jejich výhody a podmínky 
prodloužení. Dále komisi informoval o budoucím vypsání dotací na bezpečnost, kdy navrhl 
prodloužení některých podpor pouze o jeden rok s tím, že se následně pokusí OIT získat 
dotaci. Do programu některé z následujících komisí doporučuje zařadit bod o možnosti získat 
již zmíněné dotace tak, aby v případě vypsání byly projekty již připraveny.  

 
STANOVISKO KOMISE    
Komise pro IT a Smart City bere na vědomí informaci o připravovaném prodloužení 
podpory bezpečnostních produktů a nemá připomínek 
 
10 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 
 

b) Servisní podpora 

Pan Tabery se omluvil, že nezaslal žádné komisí požadované připomínky k servisní podpoře a 
poprosil o případnou možnost dodatečného zaslání. Na komisi se tedy v rámci diskuze 
probraly pouze návrhy Ing. Lázny. Ing. Števko poukázal v návrhu na nemožnost donucení 
případného partnera provést plánovaný úkon v nočních hodinách jinak, než akutním 
zásahem.  

Pan Tabery navrhl odložení termínu připomínek do Vánoc. Komise s tímto prodloužením 
souhlasí a prodlužuje možnost zaslání připomínek a návrhu k servisní podpoře do 24. 12. 
2021. 

Ing. Lázna poprosil členy o případné vyjádření k navrženým termínům jednání pro rok 2022: 

Navržené termíny: 

27. 1, 10. 3, 7. 4, 19. 5, 23. 6, 8. 9, 20. 10, 1. 12 



3. SMART CITY 
a) Participativní rozpočet.  

Ing. Lázna informoval komisi o přihlášených projektech. Celkový počet přihlášených je 36 
projektů za celkem 17 mil. Kč. Nejčastěji jsou mezi přihlášenými projekty ze sportovní oblasti 
(sportoviště, atd.), dále dopravy a obslužnost (přemostění náhonu, opravy chodníků, atd.).  
PaedDr. Šlambor v rámci diskuze zmínil možné problémy, které v rámci participativního 
rozpočtu vznikly a vzniknou, a pro příští rok by chtěl vypracovat návrh.  

 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

Předseda komise požádal přítomné, aby vznesli případné námitky k navrženým termínům 
jednání komise pro rok 2022. Všichni přítomní termíny odsouhlasili a nebyly žádné námitky. 

Ing. Lázna poděkoval přítomným členům a ukončil jednání komise. 

 
Termín příštího jednání komise – 27. 1. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal  Ing. Zdeněk Petr, tajemník Komise v. r. 

v Prostějově    2. prosince 2021 

 

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

v Prostějově  8. prosince 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 26. 11. 2021) 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 21. jednání 
Komise, které proběhne ve čtvrtek 2. 12. 2021 v 16:00 formou videokonference.   
Tato forma byla zvolena z důvodů zhoršující se epidemiologické situace a 
doporučením tajemníka magistrátu města Prostějova. 
 
Odkaz pro připojení je následující: https://meet.google.com/aak-qkhh-qyb 
Schůzka bude připravená k připojení od 15:45. V případě technických problémů mi 
prosím volejte na 731 459 380. 
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

3. KOMISE PRO IT A SMART CITY    – ÚVODNÍ INFORMACE 
  -  revize usnesení z minulých jednání 

 
4. SMART CITY  

  - participativní rozpočet 
 

5. IT  
o záměr zadat zakázku    - prodloužení podpor bezpečnostních sw 

  - servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova 
 

6. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
 - diskuze členů Komise  
 - 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 
 
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 
 
Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise   
 
a tajemník Komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/aak-qkhh-qyb
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