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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     

  

 

/ zápis  

/ 5. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 20. 6. 2019 / 16:00 – 17:45 / 

zasedací místnost č. 5 pod věží 

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

omluveni   Jitka Rutarová, DiS, Mgr. Martin Mokroš, Ing. Tomáš Blumenstein 

neomluveni Ing. Jan Holeš 

hosté  Bc. Tomáš Strouhal 
 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. postřehy z URBIS  SMART CITY FAIR Brno 2019 
2. IT  
2.1. Výstupy z připomínkování zadávací dokumentace ke čtyřem veřejným zakázkám 
3. SMART CITY  
3.1. Pracovní tým k plánu rozvoje on-line služeb 
3.2. Pracovní tým chytrý urbanismus 
3.3. Komunikace města na sociálních sítích  
3.4. Měření dat – výstupy z šetření potřeb odborů magistrátu  
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 5. jednání Komise pro IT 
Program jednání komise 8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  

Přítomnost hosta – Bc. Tomáš Strouhal (OIT, MMPv) 8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

Po hlasování přišel PaedDr. Šlambor, počet přítomných členů komise 9. 

o 1.1 V rámci konference URBIS  SMART CITY FAIR Brno 2019 byl prezentován dokument 
Smart Prostějov / manuál chytrého města, své postřehy zejména z následné panelové 
diskuze shrnuli Ing. Lázna a Ing. Lužný. 

2.  IT 

o 2.1. Diskuze k připomínkování čtyř zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám: 

- p. Tabery upozornil na možné komplikace v rámci VŘ na nové PC (značkové vs. skládané 
sestavy) – značkové jsou aktuálně levnější, ale prakticky nejsou opravitelné, také je 
výhodné navýšit požadovanou RAM na 8 GB a volit rychlejší typ SSD disku – minimální 
cenový rozdíl, tato doporučení byla ostatními členy komise podpořena – bez hlasování 

- p. Kapounek uvedl, že pro zefektivnění nákladů na PC by byla vhodným řešením 
virtualizace stanic, dle Bc. Strouhala o tom OIT výhledově uvažuje 

- p. Kapounek připomínkoval zohlednění kritéria ceny tisku (VZ na tiskárny) – OIT toto 
kritérium zvažuje. 
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- v rámci obecné diskuze k problematice OIT upozornil p. Tabery na problematický 
formát některých adres v rámci webu města, bylo by vhodné využívat uživatelsky a SEO 
přívětivější routování – tato problematika odložena do komplexního připomínkování 
webu města. 

3.  SMART CITY   

o 3.1. Pracovní tým k rozvoji on-line služeb (Lázna, Kapounek, Blumenstein) se v minulém 
období nesešel, plánovaná schůzka byla zrušena z důvodu pracovní neschopnosti Ing. 
Števka. Náhradní termín není v tuto chvíli upřesněn. 

o 3.2. Pracovní tým chytrý urbanismus se sešel 17. 6. ve složení Lázna, Navrátil, Lužný, se 
souhlasem předsedy komise byl přizván GIS specialista MMPV Mgr. Radek Brablec. 
Kompletně řešeny úkoly tématu Chytrý urbanismus – viz přiložená prezentace. V rámci 
diskuze se řešilo zejména využití pocitových map – p. Tabery zmínil časovou hodnotu 
výsledků, p. Kapounek navrhl možné tematičtější využití. 

Odešel Ing. Navrátil, počet přítomných členů komise 8 

o 3.3 Diskuze k bodu komunikace města na sociálních sítích: 

– řešeno podvyužití zejm. nástrojů facebooku (události, placené reklamy apod.) a velký 
potenciál rozvoje při jejich plném využití 

- p. Tabery se dotazoval na využití (analýza přístupů), zmiňováno bylo využívání zasílání 
aktualit e-mailem, SMS, možná synchronizace s osobním digitálním kalendářem.  

- p. Andrýsek navrhl pozvat na příští jednání komise příslušné zaměstnance (zajistí 
tajemník komise) 

o 3.4. Ing. Lužný prezentoval závěry k šetření možného využití měření dat napříč odbory 
magistrátu – pro řešení aktuálních agend Odborů potřeba nevzniká, přehled možných 
využitelných dat pro rozvoj města (zpracovalo ORI) je součástí přílohy. 

 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

o Příští jednání bude zahájeno exkurzí do dispečinku městské policie, čas i místo 
následného jednání bude upřesněno. 

Termín příštího jednání komise bude 5. září 2019. 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný , tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise  v. r. 
 
 
v Prostějově 26. června 2019 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- přehled možného využití měření dat (elektronicky) 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Bc. Tomáš Strouhal –Odbor informačních technologií  
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 14. 6. 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 

 

dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 5. jednání Komise, 

které proběhne ve čtvrtek 20. 6. 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  

 

3. IT  

o Výstupy z připomínkování zadávací dokumentace ke čtyřem veřejným zakázkám 

 

4. SMART CITY  

o Pracovní tým k plánu rozvoje on-line služeb 

o Pracovní tým chytrý urbanismus 

o Komunikace města na sociálních sítích  

o Měření dat – výstupy z šetření potřeb odborů magistrátu  

 

5. 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

