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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 8. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 5. 12. 2019 / 16:00 – 17:30 / 
zasedací místnost č. 5 pod věží 

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

omluveni  Jitka Rutarová, DiS., Svatopluk Ordelt, Ing. Jan Navrátil 

neomluveni Ing. Jan Holeš 

hosté  Ing. Kateřina Vosičková, Bc. Tomáš Strouhal 
 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. Revize plnění úkolů a usnesení  
1.2. Plán jednání Komise pro rok 2020 
2. IT 
2.1. Připomínky k webovým stránka města (v příloze) 
3. Smart city  
3.1. Lokality pro dobíjecí stanice elektromobilů (v příloze 
3.2. Propagace FVE na Sportcentru DDM 
3.3. Prostějovský hackathon 
3.4. Smart Česko - představení projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City 
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 8. jednání Komise pro IT 
Program jednání komise 8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1. V rámci revize plnění úkolů a usnesení (podrobněji viz prezentace) byl diskutován stav 
pořízení SW na document management – Ing. Blumenstein spolu s Bc Strouhalem (OIT) 
objasnili důvody pro odložení výběrového řízení, byly diskutovány možnosti na přípravu 
SW v rámci studentské práce (p. Kapounek), či na zakázku (p. Tabery) – problematika bude 
zařazena na program dalšího jednání. 
Připomenutí možného vyhlášení nové veřejné zakázky na dodávku servisních služeb pro 
OIT – p. předseda osloví přímo emailem tajemnici Ing. Vysloužilovou, MBA a Ing. Števka 
(vedoucího OIT). 
Aktuální stav přípravy podkladů pro pasport komunikací (na základě dodatečného dotazu 
na Ing. Nakládala – OD): Popis požadovaného řešení je připraven, začátkem ledna 2020 
svolá Ing. Nakládal jednání pracovního týmu (Ing. Všetička a p. Kapounek), výstupy budou 
prezentovány na jednání Komise. 
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Rozvoj městské optické sítě – 6. 1. 2020 ve 14:00 proběhne na ORI jednání pracovního týmu 
ve složení: Ing. Blumenstein, Ing. Všetička a p. Ordelt  + přizváni Ing. Lužný a PhDr. Šebestík 
(MP), organizace jednání Ing. Lužný. 
V průběhu tohoto bodu přišel PaedDr. Šlambor, počet přítomných členů komise 9. 

o 1.2. Jednání Komise v roce 2020 budou opět probíhat po cca 5-6 týdnech, vždy ve čtvrtek 
v 16:00 v zasedací místnosti č. 5 pod věží. Členové Komise zašlou do 5. 1. 2020 
tajemníkovi Ing. Lužnému termíny, kdy se jednání nemohou účastnit. 
9. jednání Komise se uskuteční 16. 1. 2020. 
 

2.  IT   

o 2.1. Ing. Lázna představil připomínky k webu města (zaslané v příloze pozvánky), které 
zpracoval pracovní tým ve složení Ing. Lázna, Ing. Blumenstein, p. Kapounek. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/08) 
„Komise pro IT a Smart City doporučuje Radě města Prostějova uložit Odboru 
informačních technologií zapracovat seznam připomínek k webovým stránkám.“ 

9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

 

3. SMART CITY 
o 3.1. Ing. Vosičková (OSÚMM) prezentovala materiál do porady primátora týkající se 

umísťování dobíjecích stanic pro elektromobily na pozemcích města. Diskuze ohledně 
plánovaných nabíjecích stanic v areálu PV AUTO Prostějov s.r.o. (plánovanou trafostanici 
bude hradit PV AUTO) a ohledně umístění stanic na parkovištích se závorovým systémem a 
podmínky na nemožnost rekonstrukce dotčených parkovišť v horizontu deseti let. 

USNESENÍ KOMISE 

 Komise pro IT a Smart City bere materiál „Lokality vhodné pro výstavbu dobíjecích 
stanic“ na vědomí. 

9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

o 3.2. Ing. Lázna představil aktuálně řešený úkol – zveřejňování informací z nově instalované 
fotovoltaické elektrárny na střeše haly Sportcentra DDD na webových stránkách DDM. 
Zveřejnění informací bude mít za cíl popularizaci a propagaci tohoto zdroje energie. V této 
chvíli bohužel dosud nejsou známy technické specifikace webových stránek, případnou 
pomoc nabídl p. Tabery. 

Po ukončení tohoto bodu odešli Ing. Všetička a p. Tabery, počet přítomných členů komise 7. 

o 3.3. Ing. Lázna prezentoval záměr konání 1. prostějovského hackathon a představil obecně 
aktivitu hackathon a její prospěšnost pro vzdělávání, popularizaci programování i využití 
výstupů městem. Ing. Blumenstein nabídl možnost využití zázemí a zapojení členů 
technologického klubu. Ing. Lužný zmínil možnost aktivit propojit s přípravou Nového 
strategického plánu a výstupy využít např. pro potřeby vizualizace dat a dalšího využití pro 
rozvoj města. 

USNESENÍ KOMISE 

 Komise pro IT a Smart City podporuje konání Prostějovského hackathonu. 

7 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

o 3.4. Ing. Lužný informoval o semináři k dokončovanému projektu Strategický rámec Svazu 
měst a abcí v oblasti Smart City, který připravuje Svaz měst a obcí. Na přípravě dokumentu 
se podílejí v rámci pracovních skupin i Ing. Vosičková a Ing. Lužný. Souhrn hlavních cílů 
strategie je součásti přiložené prezentace. Předpokládané dokončení únor 2020. 

4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  
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o 4.1. V rámci diskuze byly předány pozitivní zprostředkované informace o testovaní 
zapůjčeného elektromobilu VW e-Golf. Vůz zapůjčila bezplatně společnost ČEZ ESCO, a.s. 
v období 21.10. – 1.11.2019. 
V případě vypsání vhodného dotačního titulu je pro rok 2020 uvažováno o zakoupení 
elektromobilu Škoda CITIGOe iV pro potřeby magistrátu. 
V rámci veřejného internetového připojení na dokončení dopravním terminálu upozornil p. 
Kapounek na nevhodný způsobit omezení uživatelů – snížení rychlosti na 2 Mbit/s, kvůli 
očekávané negativní reakci veřejnosti doporučil řešit jiným způsobem, např. zavedení 
uživatelského FUP. 

 
Termín příštího jednání komise – 16. ledna 2020. 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
v Prostějově 10. prosince 2019 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- Připomínky k webovým stránkám města (elektronicky) 
- materiál „Lokality vhodné pro výstavbu dobíjecích stanic“ (elektronicky) 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií  
- Bc. Tomáš Strouhal – Odbor informačních technologií 
- Ing. Kateřina Vosičková – Odbor správy a údržby majetku města 
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 28. 11. 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 8. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 5. 12. 2019 v 16:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží 
radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o       Revize plnění úkolů a usnesení 
o       Plán jednání Komise pro rok 2020 

 
2. IT  

o Připomínky k webovým stránka města (v příloze) 
 

3. SMART CITY  
o Lokality pro dobíjecí stanice elektromobilů (v příloze) 
o Propagace FVE na Sportcentru DDM 
o Prostějovský hackathon 
o Smart Česko - představení projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti 

Smart City 
 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 2 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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