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Počet listů: 2 příloh: 4 listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/7. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 24. 10. 2019 / 16:00 – 18:30 / 
zasedací místnost městské policie, Havlíčkova 4 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Jitka Rutarová, DiS., Mgr. Martin Mokroš 
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   

neomluveni Ing. Jan Holeš 

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA; Ing. Jan Števko, Ing. Miroslav Nakládal, Mgr. 
Radek Brablec, PhDr. Libor Šebestík 

 
program  

EXKURZE KAMEROVÉ DISPEČINKU MĚSTSKÉ POLICIE 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
2. SMART CITY  
2.1. Pasport komunikací a dopravních značek 
3. IT  
3.1. Městská datová síť 
3.2. Soutěž o pilotní projekt 5G 
3.3. Obnova hlavních páteřních síťových prvků 
3.4. Návrh rozpočtu města pro rok 2020 
3.5. Připomínky k webovým stránkám 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
4.1. Pozvání pana předsedy na vánoční posezení 
 

 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 7. jednání Komise pro IT 
Upravený a doplněný program (zařazení bodu 3.4. navrhl Ing. Blumenstein) jednání 
komise 12 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 12 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o V rámci shrnutí hlasování per rollam – (Usnesení Komise z 21.10.2019 je přílohou zápisu) 
proběhla diskuze k nákupu PC – diskutovaná témata: zkušenosti ohledně využití tenkého 
klienta (bude řešeno v rámci koncepce IT), vyšší výkon PC ekonomicky vyjádřený 
ušetřeným časem zaměstnance. Pan Tabery zažádal o záruční list k zakoupeným PC 
(poskytnuto OIT) 
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2.  SMART CITY   

o 2.1. Ing. Nakládal a Mgr. Brablec objasnili potřebnost a okolnosti připravovaného pořízení 
pasportu dopravních značek a komunikací. Technické řešení má vazbu na uložení a 
poskytování dat v rámci opendat (externě vs. vlastní geodatabáze), a také na celou koncepci 
GIS – otázka dalšího proprietárního řešení nebo začlenění v rámci stávajícího, případně 
nového, GIS a vazbu na již stávající řešení. K průběžné konzultaci se nabídli p. Kapounek a 
Ing. Všetička.  

Odešel Ing. Navrátil, počet přítomných členů komise 11. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/07) 
„Komise pro IT a Smart City doporučuje: 
1/ Pořízení pasportu dopravního značení a komunikací. 
2/Pověřit Odbor dopravy ve spolupráci s dalšími odbory vypracovat popis 
požadovaného řešení. 
Komise se touto problematikou bude dále zabývat“ 

10 PRO / 0 PROTI / 1 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

 
3. IT  
o 3.1. Byla představena mapa sítě městských optických kabelů, včetně stávajících a 

plánovaných chrániček, bylo doporučeno do mapy doplnit polohu kamer a městských 
objektů (zejm. škol). Technické a provozně ekonomické parametry výstavby opt. sítě popsal 
pan Kapounek (poskytovatelé by byli spíš ochotni vlákna pronajmout, než odprodat. PhDr. 
Šebestík zdůraznil, že provoz kamerového systému musí být zajištěn pouze na vlastních 
sítích. Tématem rozvoje městské optické sítě se bude Komise dále zabývat. Pracovní tým: 
Ing. Blumenstein, Ing. Všetička a p. Ordelt. 

o 3.2. Po diskuzi ohledně možného zapojení města Prostějova do soutěže o pilotní projekt na 
zavedení 5G sítí (MPO ČR „5G PRO 5 MĚST“), bylo po dohledání předmětu soutěže 
v soutěžních podmínkách (viz příloha) přijato doporučení. Předmět soutěže – cena pro 
vítěze: „Vítězové získají podporu na posílení pracovního týmu po dobu testování. Další 
podpora bude směřovat na vybrané aktivity spojené s facilitací, komunikací s veřejností, či 
zapojením do aktivní spolupráce při vývoji, nebo testování. V průběhu realizace testování bude 
probíhat průběžné informování o vývoji na celostátní úrovni. Rádiové kmitočty pro 
experimentální účely budou poskytnuty za nižší poplatek“. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/07) 

„Komise pro IT a Smart City NEdoporučuje podat přihlášku do soutěže „5G PRO 5 MĚST“ 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

o 3.3 Ing Števko podal informace k zamýšlené obnově hlavních páteřních síťových prvků. 
Diskuze se vedla zejména ohledně potřebnosti (stávající řešení zatím funguje a obnova není 
nezbytná – Ing. Blumenstein) a přiměřenosti ceny (jedná se o částku do návrhu rozpočtu, 
vysoutěžená cena bude pravděpodobně nižší – Ing. Števko). Komise se dále bude této 
problematice věnovat v rámci připomínkování zadávacích podmínek pro výběrové řízení 
v roce 2020. 

o 3.4. Ing. Blumenstein diskutoval položky v návrhu rozpočtu města pro rok zejména v oblasti 
IT. Detailněji byla řešena např. obnova kamerového systému v budovách magistrátu 
(potřebnost popsala tajemnice Ing. Vysloužilová, MBA), dále např. portál občana, webové 
stránky města pořízení velkoplošného skeneru a el. úřední desky  (výzva č. 92), dále také 
bylo komentováno rozšíření kamerového systému MP (PhDr. Šebestík). Veškerá výběrová 
řízení na akce v návrhu rozpočtu budou v průběhu roku 2020 projednávána Komisí. 

Odešel p. Andrýsek a Mgr. Mokroš, počet přítomných členů komise 9. 

o 3.5. Ing. Lázna informoval o konané schůzce pracovní týmu pro on-line služby města a 
průběhu sběru připomínek k fungování (možným úpravám) webových stránek města (viz 
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přiložená prezentace). Problematika bude dále řešena v rámci pracovního týmu a následně 
Komise. 

 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

o 4.1. Pan předseda pozval všechny členy Komise po příštím jednání na Vánoční 
posezení, místo jednání a datum konání bude ještě upřesněno (možno o termínu 
hlasovat). 

 
Termín příštího jednání komise – 5. prosince 2019. 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
v Prostějově 30. října 2019 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- usnesení Komise z hlasování per rollam z 21. 10. 2019 (elektronicky) 
- výzva k podávání soutěžních návrhů do soutěže „5G PRO 5 MĚST“ (elektronicky) 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií  
- Ing. Miroslav Nakládal – Odbor dopravy 
- Mgr. Radek Brablec – Odbor územního plánování a památkové péče 
- PhDr. Libor Šebestík – Městská police 
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 18. 10. 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 7. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2019.  
 
Začátku jednání bude přecházet exkurze do kamerového dispečinku městské policie se 
srazem v 15:40 před vchodem do budovy městské police na Havlíčkově 4 . 
 
Samotné jednání pak bude zahájeno tradičně v 16:00, POZOR ZMĚNA v zasedací 
místnosti městské policie ve druhém patře budovy na Havlíčkově 4 (zvoňte na zvonek 
služba).  
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

0. EXKURZE DISPEČINKU MP – sraz 15:40 u vstupu do budovy Havlíčkova 4 
o popis technického vybavení (PhDr. Šebestík) 

 
1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  

 
2. SMART CITY  

o pasport komunikací a dopravních značek (Ing. Nakládal, Mgr. Brablec) 
 

3. IT 
o městská datová síť (mapa v příloze) 
o soutěž o pilotní projekt 5G 
o obnova hlavních páteřních síťových prvků 
o připomínky k webovým stránkám města 

 
4. 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. 
 
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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