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Počet listů: 2 příloh: 3 listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 6. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 5. 9. 2019 / 16:00 – 17:45 / 
zasedací místnost č. 5 pod věží 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Jitka Rutarová, DiS, 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 Ing. Jan Holeš 

hosté  Mgr. Jana Gáborová, Mgr. Josef Tetera, Svatopluk Přidal, Mgr. Radek Brablec 
 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. Informace o konaném jednání pracovní skupiny Smart Prostějov 
2. SMART CITY  
2.1 Komunikace města na sociálních sítích 
2.2 PVTV 
2.3. Prezentace řešení v oblasti chytrého urbanismu 
2.4. Chytrý rozhlas  
3. IT  
3.1. Aktuální informace z OIT 
3.2. Monitoring naplněnosti kontejnerů 
3.3. Připojení kamerových bodů  
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
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 6. jednání Komise pro IT 
Upravený a doplněný program jednání komise 11 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 11 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1 Ing. Lázna a Ing. Lužný informovali o jednání pracovní skupiny Smart Prostějov, které se 
konalo 26. 7. 2019 

2.  SMART CITY   

o 2.1. Mgr. Gáborová a Mgr. Tetera (Odbor kanceláře primátora) informovali o fungování 
facebookových stránek města – příprava instagramového profilu, samostatné fungování 
facebookové stránky Duhy a informace (pozvánky) na kulturní akce.  

Diskuze – podnět na lepší využívání událostí (p. Kapounek), kalendář akcí – spravuje inf. 
centrum – možná synchronizace s kalendářem Google, nedělá se vyhodnocení přístupů 
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z Facebooku na web města, možnost živého vysílání – u kult. akcí možné živě vysílat úvodní 
slovo zástupců města, podnět na úpravu www pro snazší načítání obrázků na Facebook.   

o 2.2. Informace o účelu nového videoportálu města – na rozdíl od ZZIP jsou zde jednotlivé 
reportáže, které jsou přehledněji dostupné a vyhledatelné (využití štítků), možné další 
využití organizacemi města. Diskuze kolem technického řešení – resp. (ne)využití YouTube. 

3. IT (blok IT časově vložen)  

o 3.1. Aktuální informace z OIT – p. Přidal uvedl, že veškeré aktuální informace jsou veřejně 
dostupné.  Diskuze – řešeno využití záručních listů u nově pořízených PC (p. Tabery), p. 
Kapounek vznesl dotaz na zohlednění nákladů na tisk u výběrového řízení na nové tiskárny 
– odpověď zašle členům Komise prostřednictvím pana předsedy OIT. 

Odešel PaedDr. Šlambor, počet přítomných členů komise 10. 

o 3.2 P. Kapounek zmínil problematiku přeplněnosti některých kontejnerů možnosti 
efektivnějšího vyvážení – doplnění aplikace požadavky nad mapou nebo využití moderních 
technologii např. čidly – svoz provozuje firma FCC – podrobnosti o technologických a 
smluvních možnostech vylepšení svozu by mohl sdělit Ing. Chromek – Odbor správy a 
údržby majetku města) – problematika odložena. 

Odešla Jitka Rutarová, DiS , počet přítomných členů komise 9. 

o 3.3 Na základě požadavku městské policie byla řešena problematika připojení kamerových 
bodů – z rozpravy se kvůli možné podjatosti vyloučil p. Kapounek a dočasně opustil jednací 
místnost. V rámci diskuze řešena pokládka chrániček – existenci mapy prověří Ing. Lužný, 
Ing. Blumenstein navrhl možný rozhodovací postup při propojování městských objektů 
(poměr nákladů a vzdálenosti) – bez závěru. Problematika bude zařazena na program 
příštího jednání a řešena za účasti PhDr. Šebestíka z MP. 

Následovaly body bloku Smart City 

o 2.3. Mgr. Radek Brablec (Odbor územního plánování a památkové péče), prezentoval možná 
řešení v oblasti chytrého urbanismu a potenciálního využití pro město. Jedná se o výstup 
pracovního týmu Komise pro oblast chytrého urbanismu, do kterého byl Mgr. Brablec jako 
geoinformatik přizván. Prezentace je součástí přílohy zápisu. 

o 2.4. Ing. Lázna prezentoval na základě žádosti náměstka Ing. Rozehnala službu tzv. chytrého 
rozhlasu, resp. Komise posoudila nabídku komerční služby mobilnirozhlas.cz. V této chvíli 
město nabízí (má k dispozici) všechny služby, které nabízená aplikace integruje. 
Zjednodušení a zpřehledněním všech elektronických služeb se Komise věnuje dlouhodobě, 
bylo by vhodné napřed v rámci pracovního týmu k plánu rozvoje služeb definovat vhodné 
parametry a následně hledat ideální řešení.  

 DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/06) 
„Komise pro IT a Smart City nedoporučuje v současné chvíli využít nabídky mobilního 
rozhlasu (mobilnirozhlas.cz) ani obdobného řešení.“ 

9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELO – ODSOUHLASENO 

 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

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

Termín příštího jednání komise - 24. října 2019. 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise  v. r. 
 
 
v Prostějově 9. září 2019 
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přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- Seznámení s chytrým urbanismem - prezentace (elektronicky) 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Svatopluk Přidal –Odbor informačních technologií  
- Mgr Josef Tetera – Odbor kanceláře primátora 
- Mgr Jana Gáborová - Odbor kanceláře primátora 
- Mgr. Radek Brablec – Odbor územního plánování a památkové péče 
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 30. 8. 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 6. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 5. 9. 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  
o       Informace o konaném jednání pracovní skupiny Smart Prostějov 

 
3. IT  

o Aktuální informace z OIT 
o Síťová infrastruktura města 

 
4. SMART CITY  

o Komunikace města na sociálních sítích 
o Prezentace řešení v oblasti chytrého urbanismu 
o Chytrý rozhlas 

 
5. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 1,5 hod 

 
V případě Vaší neúčasti upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem. U 
nepřítomnosti z náhlého důvodu se prosím omluvte 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
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