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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     

  

 

/ zápis  

/ 4. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 23. 5. 2019 / 16:00 – 17:45 / 

zasedací místnost č. 5 pod věží 

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

omluveni    

neomluveni Svatopluk Ordelt 

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA, Ing. Jan Števko 
 
program  

EXKURZE SERVEROVNY  
popis technického vybavení  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. revize plnění úkolů a usnesení  
1.2. výzva č. 92 – možné financování aktivit řešených v rámci Komise 
2. IT  
2.1. možná revize dlouhodobých smluv OIT – bod vložen před začátkem jednání 
3. SMART CITY  

3.1. aktuální informace z agendy Smart Prostějov 
3.2. uživatelská přívětivost webu města 
3.3. komunikace města na sociálních sítích – bod vypuštěn 
3.4. rozcestník smart služeb 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 

1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 4. jednání Komise pro IT a 
Smart city.  Vložen bod 2.1 možná revize dlouhodobých smluv OIT 

Program jednání komise 12 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  

Přítomnost hosta – Ing. Jan Števko (OIT, MMPv) 12 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1 V rámci revize úkolů a usnesení z jednání Komise řešeny následující body:. 
- Diskuze kolem připomínkování zadávacích podmínek výběrových řízení OIT, Ing. 

Navrátil a pan Kapounek ohlásili možný střet zájmu v rámci zakázek pro město, u 
potenciálně problematických zakázek (v případě využití hlasování per rollam) bude 
nejprve rozeslán předmět zakázky, aby byl prostor pro případné rohlášení střetu zájmů. 

- nástin možného řešení mailling listu (Ing. Števko) 

- chybějící zveřejnění zápisů na webu města – po revizi zveřejněno 

- strategie rozvoje IT služeb bude připravena k připomínkování po letních prázdninách 



 2 

- zjišťování potřeb a využití měření dat v rámci MMPv – Ing. Lužný přislíbil pomoc 
kolegům z vytipovaných odborů 

o 1.2  paní tajemnice informovala o přípravě žádosti o dotační výzvu č. 92, součástí žádosti 
budou tato témata, která jsou zároveň řešena i Komisí:  

Opendata Portál na vydávání, poskytování opendat, analýza jaká 
data jsme schopni poskytnou jako opendata 

Modernizace webových stránek a mobilní 
aplikace 

Využití například chatbotu, rozšíření funkcionalit mobilní 
aplikace 

Vytvoření centrálního portálu pro občany – 
provázání portálů obcí s Portálem občana 

Vytvoření centrálního portálu, kde nejde občan všechny 
informace k elektronickým službám města a rozvoj 
stávajících elektronických služeb. Současně tento program 
doplnit o funkcionalitu zasílání SMS, ať je občan průběžně 
informován, co se s jeho žádostí děje. 

Zajištění elektronické úřední desky Nahrazení papírových úředních desek elektronickou (v 
podobě interaktivní obrazovky) 

Modernizace korporátní identity 
(zpracování manuálu jednotné vizuální 
komunikace) 

Aktualizace stávajícího grafického manuálu (tvorba 
nového) 

Rozvoj komunikace na sociálních sítích 
(analýza komunikace na soc. sítích, 
vzdělávací kurzy ke komunikaci, zpracování 
strategie komunikace) 

  

Rozvoj IS spravovaných obcemi pro potřeby 
napojení na NIA, eGSB nebo Portál Občana 

Připojení stávajících IS k NIA  

Pořízení evidenčních mapových vrstev 
MARUSHKA 

Pořízení pěti mapových vrstev, které budou v terénu 
evidovat vybraný majetek města:  
• Městský mobiliář - lavičky a koše 
• Dešťové vpusti 
• Dětská hřiště a sportoviště 
• Dopravní značení  
• Místní komunikace 

2.  IT 

o 2.1. Ing. Blumenstein popsal důvody pro revizi (nové výběrové řízení) dlouhodobých smluv 
IT služeb.  

Smlouva o internetové konektivitě, v rámci diskuze p. Kapounek prohlásil střet zájmu, 
následně popsal výhody smlouvy pro město. 

Smlouva o zajištění servisních služeb – v rámci diskuze p. Tabery doporučil nové výběrové 
řízení s ohledem na problematickou historii zajišťování této služby na OIT. Ing. Navrátil a 
tajemnice magistrátu navrhli bod odložit (bez hlasování). 

V průběhu diskuze odešel p. Andrýsek, počet členů komise 11. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/04) 

„Komise pro IT a Smart City doporučuje uložit OIT vyhlásit veřejnou soutěž na dodávku 
servisních služeb na IT infrastruktuře města.“ 

8 PRO / 0 PROTI / 3 SE ZDRŽELO – ODSOUHLASENO 

 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/04) 

„Komise pro IT a Smart City doporučuje uložit OIT vyhlásit veřejnou soutěž na dodávku 
internetové konektivity magistrátu, Městské policie a dalších příspěvkových organizací 
města.“ 

6 PRO / 0 PROTI / 5 SE ZDRŽELO - NEODSOUHLASENO 
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3.  SMART CITY   

o 3.1. Ing. Lužný informoval o aktuálním dění v rámci agendy smart cities – prezentace 
dokumentu Smart Prostějov / Manuál chytrého města na komisích, jednáních a 
konferencích. Mgr. Mokroš vyzdvihl prezentaci dokumentu (Ing. Vosičková) na Komisi pro 
Zdravé město.   

o 3.2. Diskuze k uživatelské přívětivosti webu města – strukturu webu a jeho přípravu 
vytvářela redakční rada webu. Pan Kapounek prezentoval výhrady vůči webu města – 
požadavek na formulaci zaslání připomínek  

– sběr připomínek v rámci Komise a blízkého odborného okolí, požadavky na komplexní 
vylepšení vyhledávání a zpětnou vazbu v rámci pracovního týmu zajistí p. Kapounek 

 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (03/04) 

„Komise pro IT a Smart City doporučuje rozšířit webové stránky města o pole  pro 
zanechání zpětné vazby – Nenašli jste, co jste hledali?.“ 

11 PRO / 0 PROTI – ODSOUHLASENO 

 

o 3.3 Bod „komunikace města na sociálních sítích“ byl odložena na příští jednání Komise 
z časových důvodů. 

o 3.4. Ing. Lázna prezentoval motivaci ke zřízení rozcestníku chytrých služeb (vše na jednom 
místě) a požadavky na jeho podobu (samostatný web, přehledný a funkční design) 

 

Plán rozvoje on-line služeb města v souladu se zákonem o právu na digitální služby bude 
řešit pracovní tým ve složení Ing. Lázna, p. Kapounek ve spolupráci s Ing. Števkem 

 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

Závěr jednání bez diskuze a bez požadavků pro příští jednání. 

 

Termín příštího jednání komise bude 20. června 2019. 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný , tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise  v. r. 
 
 
v Prostějově 29. května 2019 
 
  
přílohy  
- pozvánka (elektronicky – výzva č. 92 – podrobný popis podporovaných aktivit) 
- prezentace (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 15. 5 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 4. jednání Komise, které 
proběhne ve čtvrtek 23. 5. 2019.  
 
Začátku jednání bude přecházet exkurze serverovny se srazem v 15:40 za vstupními dveřmi 
budovy magistrátu Školní 4 (u kina Metra). 
 
Samotné jednání pak bude zahájeno tradičně  v 16:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží 
radnice.  
Na programu jednání budou následující body: 
 

0. EXKURZE SERVEROVNY – sraz 15:40 u vstupu do budovy Školní 4 
o popis technického vybavení (Ing. Števko) 

 
1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  

o revize plnění úkolů a usnesení 
o výzva č. 92 – možné financování aktivit řešených v rámci Komise (popis výzvy 

v příloze pozvánky) 
 

2. SMART CITY  
o aktuální informace z agendy Smart Prostějov 
o uživatelská přívětivost webu města 
o komunikace města na sociálních sítích 
o rozcestník smart služeb 

 
3. ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 1,5 hod 

 
V případě Vaší neúčasti Vás upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem, 
v případě náhlého důvodu pak dodatečně. Pokud budete mít zpoždění větší než 15 minut, bude 
již uzamčen hlavní vstup do radnice, v tomto případě volejte 777 313 547. 
 
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

