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*S00AX02H3DYE* 
čj.        PVMU     36656/2019  60 
SpZn.   ORI      7/2019  

101.2.3  A10 
 

Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     

  

 

/ zápis  

/ 2. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 28. 2. 2019 / 16:00 – 17:30 / 

zasedací místnost č. 5 pod věží 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Jitka Rutarová, DiS., Mgr. Martin Mokroš, 
Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav 
Šlambor, Ing. Martin Všetička, Jan Tabery, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni  Petr Kapounek, Svatopluk Ordelt 

neomluveni Ing. Jan Holeš, Ing. Ivo Kurfürst 

hosté  Ing. Jan Števko 
 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. způsob a forma práce komise – podrobnější návrh předsedy komise 
1.2. harmonogram jednání pro rok 2019 – konkrétní termíny odsouhlasení harmonogramu 

jednání pro rok 2019 

2. IT  
2.1. serverová a komunikační infrastruktura – prezentace materiálu (v příloze pozvánky) 
2.2. document management – prezentace a projednání zadávacích podmínek výběrového řízení 

na dodávku SW (v příloze pozvánky) 
2.3. přehled dosavadních zakázek OIT 

3. SMART CITY  
3.1. výběr témat akčního plánu Smart Prostějov / Manuál chytrého města k možnému řešení 

Komisí aktuálně řešená „smart opatření“  
3.2. Smart Prostějov – návrh struktury on-line služeb města a jejich propagace  
3.3. Národní identitní autorita – základní představení 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ (Ing. Tomáš Lázna) 
4.1. diskuze členů Komise zejména k pracovní náplni skupiny 
4.2. návrhy 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 2. jednání Komise pro IT a 
Smart city. Program jednání komise 9 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  

o 1.1 Ing. Lázna prezentoval možný způsob práce skupiny v rámci tzv. pracovních týmů (viz. 
prezentace v příloze zápisu) 

Navržena a projednána možnost elektronického hlasování prostřednictvím e-mailu, 
možné zapracování projedná na základě dodané formulace návrhu Ing. Lužný v rámci 
přípravy jednacího řádu komisí. 9 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO 

o 1.2 Ing. Lázna připomněl termíny jednání pro rok 2019 a navrhl možnost exkurze 
v serverovně magistrátu, příp. v kamerovém dispečingu městské policie. (pozn. exkurze 
v serverovně bude řešena až při přespříštím jednáním, kvůli absenci Ing. Števka) 
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2.  IT 

o 2.1 Ing. Števko prezentoval schéma serverové a komunikační infrastruktury, bez 
připomínek v diskuzi. (v příloze pozvánky) 

o 2.2 Ing. Števko prezentoval zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodávku SW 
document managementu. 
pozn. Jednání komise opustil Ing. Všetička, počet přítomných členů komise se snížil na osm. 

V rámci diskuze navržena možnost rozšíření okruhu oslovených firem o fy GORDIC    
8 PRO / 0 PROTI – ODSOUHLASENO 

V rámci diskuze navrženo odstranění požadavku na elektronický podpis jednotlivých 
dokumentů 8 PRO / 0 PROTI – ODSOUHLASENO 

o 2.3 Ing. Števko prezentoval přehled dosavadních a plánovaných zakázek a výběrových 
řízení OIT (v příloze zápisu) 8 PRO / 0 PROTI – VZATO NA VĚDOMÍ. 

Ing. Števko přislíbil zasílání zadávacích podmínek aktuálních výběrových řízení, 
prostřednictvím Ing. Lázny bude možno připomínkovat ve stanoveném termínu. 

Ing. Števko zodpověděl dotazy na monitorovací systém (viz prezentace na minulém jednání) 

bod z minulého jednání (odsunuto) - Komise bude připomínkovat připravovaný koncepční 
dokument rozvoje IT – bude poskytnut před příštím jednáním. 

 

3.  SMART CITY   

o 3.1 Ing. Lužný prezentoval možná témata akčního plánu Smart Prostějov k řešení v rámci 
pracovních týmů (v příloze zápisu - možný výběr i průběžně), 

vybráno téma chytrý urbanismus „06.1 využití fotogrammetrie, skenování a využití 
bezpilotních leteckých systémů pro potřeby města, 06.3 využití geoanalýz pro potřeby 
územního plánování, 06.4 chytrý urbanismus“ – koordinátorem bude Ing. Lázna, o účast 
projevil zájem Ing. Navrátil, 

vybráno téma „14.1 spolupráce – e-government, podpora, financování a regulace 14.1 a 14.2 
Smart Prostějov – téma, 14.6 e-government, 14.7 poskytování otevřených dat veřejnosti, 
14.8 využití a zdokonalení systému ohlašování závad a požadavků občanů – koordinátorem 
bude Ing. Lázna (viz bod níže 3.2), o účast projevil zájem Ing. Blumenstein. 

o 3.2 Ing. Lázna prezentoval možný návrh struktury on-line služeb města (viz prezentace). 

o 3.3 Ing. Števko – aktuální informace a základní představení tzv. Národní identitní autority 
(viz příloha), 

Ing. Blumenstein – základní informace a aktuálně zahajovaném pilotním provozu 
bikesharingu a připravovaném koncesním řízení na jeho případný další provoz. 

 

4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

o 4.1 diskutováno vytvoření mailing listu (viz bod 1.1) 

Ing. Navrátil upozornil na březen – měsíc internetu (pozn. v letech 1998 – 2008), mapový 
portál města mapy.prostejov.eu a portál Stromy pod kontrolou. 

o 4.2 bez návrhů témat pro příští jednání. 

 

Termín příštího jednání komise bude 11. dubna 2019. 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v.r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v.r. 
 
 
v Prostějově 7. března 2019 
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 přílohy  
- pozvánka (elektronicky - serverová a komunikační infrastruktura, návrh zadávacích podmínek 

výběrového řízení na dodávku SW document management) 
- prezentace – způsob a forma práce komise, návrh struktury on-line služeb města 

(elektronicky) 
- veřejné zakázky OIT zadané a realizované od 11/2018, NIA (elektronicky) 
- výběr témat akčního plán Smart Prostějov (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 21. 2. 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 2. jednání Komise, které 
proběhne ve čtvrtek 28. 2. 2019 v 16:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice.  
Na programu jednání budou následující body: 
 

2. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE (Ing. Tomáš Lázna - předseda 
komise) 
o způsob a forma práce komise – podrobnější návrh předsedy komise 
o harmonogram jednání pro rok 2019 – konkrétní termíny 

 
3. IT (Ing. Jan Števko - vedoucí Odboru informačních technologií MMPV) 

o serverová a komunikační infrastruktura – prezentace materiálu (v příloze pozvánky) 
o document management – prezentace a projednání zadávacích podmínek výběrového 

řízení na dodávku SW (v příloze pozvánky) 
o přehled dosavadních zakázek OIT 

 
4. SMART CITY (Ing. Tomáš Lázna, Ing. Václav Lužný - pracovní skupina Smart Prostějov) 

o výběr témat akčního plánu Smart Prostějov / Manuál chytrého města k možnému 
řešení Komisí 

o Smart Prostějov – návrh struktury on-line služeb města a jejich propagace  
o Národní identitní autorita – základní představení (Ing. Števko)  

 
5. ZÁVĚR JEDNÁNÍ (Ing. Tomáš Lázna) 

o diskuze členů Komise zejména k pracovní náplni skupiny 
o návrhy témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 2 hod 

 
V případě Vaší neúčasti prosím o zaslání informace na můj email a připomínkování materiálu 
k bodu 2. „document management – prezentace“. Pokud budete mít zpoždění větší než 15 minut, 
bude již uzamčen hlavní vstup do radnice, v tomto případě volejte 777 313 547.  
 
Děkujeme a budeme se těšit 
 
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

