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/ zápis  

/ 1. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 25. 1. 2019 / 14:00 – 16:00 / 

zasedací místnost č. 5 pod věží 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Jitka Rutarová, DiS., Ing. Jan Holeš, Lukáš 
Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Ivo Kurfürst, Svatopluk Ordelt, Petr 
Kapounek, Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Ing. Martin Všetička, Jan 
Tabery, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni  Mgr. Martin Mokroš 

neomluveni  

hosté  Mgr. Lenka Tisoňová, Ing. Kateřina Vosičková, Ing. Jan Števko 
 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. předání jmenovacích dekretů a vzájemné představení členů Komise 
1.2. vize a cíle práce Komise ve funkčním období 2018-2022 
1.3. odsouhlasení harmonogramu jednání pro rok 2019 

2. IT  
2.1. Nástroj pro šifrování koncových stanic a DLP, Směrnice o monitorování stanic a DLP – 

doplněný bod jednání (prezentace vložena mezi body 1.1 a 1.2) 
2.2. seznámení se stavem IT na MMPV a činnosti Odboru informačních technologií 
2.3. vize a cíle rozvoje IT – informace o připravovaném koncepčním dokumentu rozvoje IT 

3. SMART CITY  
3.1. dokument a pracovní skupiny Smart Prostějov 
3.2. aktuálně řešená „smart opatření“  

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ (Ing. Tomáš Lázna) 
4.1. diskuze 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 1. jednání Komise pro IT a 
Smart city. Program jednání komise, upravený (oproti pozvánce) o pořadí bodů 1.1 a 1.2 
doplněných bod 2.1 prezentace - ODSOUHLASENO.  

o 1.1 Členové komise přebrali z rukou předsedy jmenovací dekrety a stručně se představili. 

pzn. z pohledu chronologie jednání následoval vložený bod 2.1. 

o 1.2 byly představeny vize a cíle práce Komise, v rámci bodu IT byla diskutována míra 
kontrolní činnosti a zásahu do aktuálních výběrových řízení – přiložena požadovaná 
servisní smlouva. Část Smart city byla diskutována v rámci bodu 3. 

o 1.3 harmonogram jednání pro rok 2019 – jednací den čtvrtek, čas 16:00, primárně budou 
jednání probíhat v zasedací místnosti č. 5 (pod věží radnice) – ODSOUHLASENO 
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Na základě dodaných termínů, kdy se nemohou účastnit J. Rutarová, DiS., Ing. Blumenstein a 
Ing. Števko (stálý host), stanoveny ve frekvenci 4–6 týdnů (mimo prázdniny), tyto závazné 
termíny: 

28. 2., 11. 4., 23. 5., 20. 6., 5. 9., 24. 10., 5. 12.  
v případě potřeby je možno svolat mimořádné jednání 

o Ing. Lužný informoval o organizaci jednání prostřednictvím připravovaného programu na 

sdílení a zveřejňování materiálů a podkladů pro jednání (dokument management – 
dále viz bod 2) 

Členové komise byli informováni o „oprávněních a povinnostech člena Komisí rady města 
Prostějova přicházejících do styku s osobními údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je 
město“. Souhlas potvrdili převzetím jmenovacího dekretu a setrváním ve funkci člena 
Komise (Mgr. Mokroš dodatečně vyjádřil souhlas a přebral jmenovací dekret dne 29. 1. 
2019). 

 

2.  IT 

o 2.1 Mgr. Tisoňová a Ing. Števko prezentovali Nástroj pro šifrování koncových stanic a DLP a 
Směrnici o monitorování stanic a DLP. V rámci diskuze byla řešena zejména efektivita 
vynaložených prostředků ). VZATO NA VĚDOMÍ  

o 2.2 Ing. Števko seznámil Komise se stavem IT a činnosti Odboru IT, zmínil aktuální 
personální problémy. 

Před příštím jednáním komise bude členům poskytnuta „mapa klíčové infrastruktury“ a 
informace o počtu registrovaných uživatelů aplikace Komunikace s občany. 

o 2.3 Ing. Števko informoval o připravovaných akcích: Nový antispam, nový způsob 
zajišťování živých přenosů, obměna UPS a přechod na Windows 10 u PC stanic. 

Komise bude připomínkovat pořizovaný program na dokument management 

Komise bude připomínkovat připravovaný koncepční dokument rozvoje IT – bude 
poskytnut před příštím jednáním. 

 

3.  SMART CITY  (Ing. Vosičková a Ing. Lužný) 

o 3.1 Stručné představení dokumentu Smart Prostějov, jeho vznik, způsob aktualizace a jeho 
plnění – informace o akčním plánu a pracovní skupině Smart Prostějov – pracovní skupina 
je víceoborová (široké rozkročení, koordinuje jednotlivá opatření), komise by měla 

zajišťovat zejména technologickou část dokumentu a jeho výstupů. 

Konkrétní opatření budou detailněji prezentována v případě aktuální potřeby v rámci 
následujících jednání. 

o 3.2 představení aktuálně řešených „smart opatření“ – energetický management MMPV, 
bikesharing, FVE a hospodaření s dešťovou vodou na Sportcentru DDM, Projekt regenerace 
sídliště Moravská, připravované rekonstrukce a energeticky úsporná opatření objektů 
v majetku města (EÚO školek a bytových domů). 

Diskutovány chytré lavičky vs. památková péče (vyjádření si vyžádali Ing. Blumenstein a 
P. Kapounek) – zasláno. 

 

4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

o 4.1 z diskuze vyplynula zejména potřeba detailnějšího projednání způsobu práce 
s dokumentem Smart Prostějov, možné konání pružnějších  a častějších užších pracovních 
jednání (viz níže) 

o 4.2 témata pro příští jednání Komise 

- předem vybraná a připravená IT témata – členové Komise mohou posílat své podněty, 

- prezentace a projednání připomínek k dokumentu rozvoje IT, 

- příprava a projednání systému práce nad plněním vybraných témat dokumentu Smart 
Prostějov. 
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Termín příštího jednání komise bude 28. února 2019. 
Vzhledem ke stanoveným termínům jednání Komise pro rok 2019 nemusí být pozvánka rozeslána 
s týdenním předstihem. 

 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda komise  
 
v Prostějově 29. ledna 2019 
      
 
přílohy  
- pozvánka (elektronicky dokument Smart Prostějov / Manuál chytrého města a Akční plán 

01_2019) 
- Nástroj pro šifrování koncových stanic a DLP, Směrnice o monitorování stanic a DLP – 

doplněný bod jednání (prezentace elektronicky) 
- Smlouva o servisu IT technologií vč. dodatku (elektronicky) 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – vedoucí Odboru informačních technologií  
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 16.1.2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 1. jednání Komise, které 
proběhne v pátek 25. 1. 2019 ve 14:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice.  
Na programu jednání budou následující body 
 

1 KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE (Ing. Tomáš Lázna, předseda 
komise) 
o vize a cíle práce Komise ve funkčním období 2018-2022 
o předání jmenovacích dekretů a vzájemné představení členů Komise 
o odsouhlasení harmonogramu jednání pro rok 2019 

 
2. IT (Ing. Jan Števko, vedoucí Odboru informačních technologií MMPV) 

o seznámení se stavem IT na MMPV a činnosti Odboru informačních technologií 
o vize a cíle rozvoje IT – informace o připravovaném koncepčním dokumentu rozvoje 

IT 
 

3. SMART CITY (Ing. Kateřina Vosičková, Ing. Václav Lužný, pracovní skupina Smart 
Prostějov) 
o základní představení dokumentu a pracovní skupiny Smart Prostějov 
o představení aktuálně řešených „smart opatření“ – bikesharing, FVE a hospodaření 

s dešťovou vodou na Sportcentru DDM, Projekt regenerace sídliště Moravská, 
připravované rekonstrukce a energeticky úsporná opatření objektů v majetku města 

 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ (Ing. Tomáš Lázna) 

o diskuze členů Komise 
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 1,5 hod 

 
V případě Vaší neúčasti prosím o zaslání informace na můj email. Nabízím také možnost 
individuální konzultace dokumentu Smart Prostějov (přikládám v příloze vč. akčního plánu) 
v kanceláři č.  425, Školní 4, v rámci jednání Komise pravděpodobně nebude prostor. 
 
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 
www.prostejov.eu/smart 

 

 

http://www.prostejov.eu/smart

