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Zápis z jednání Komise Smart City 
 
Datum: 07. 02. 2023 
 
Účast: Aleš Barášek, Mgr. Pavel Špeta, MBA, Tomáš Dvořáček, Pavel Boháč, Martina Fúsiková,  

Robert Edelmann (komise je usnášeníschopná, přítomno 6 členů ze 7 členů) 
 

 omluveni: Ing. Jiří Dostál 
 
 
Koordinátorka: Mgr. Petra Pazderková 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Informace členů komise 
4. Plán termínů schůzí komise 
5. Oblasti Smart city – zaměření komise  
6. Diskuze 
7. Závěr 

 
ad 1) Zahájení předsedy komise 
Předseda komise pan Aleš Barášek přivítal všechny členy komise, došlo k postupnému představení 
všech přítomných členů komise, spolu s prodiskutováním priorit jednotlivých členů v rámci práce 
v komisy.  
 
ad 2) Schválení programu    - hlasováno pro: 6 
                                                               proti: 0  
                                                        zdržel se: 0 
ad 3) Informace členů komise: V rámci informací členů komise byly projednány možné směry práce 
v rámci SC a prodiskutovány příklady SC z praxe v jiných městech. 
 
ad 4) Plán termínů schůzí komise SC:  

 
14.3.2023 – 18:00 
11.4.2023 – 18:00 
16.5.2023 – 18:00 
13.6.2023 – 18:00 
 
hlasováno pro: 6 

                             proti: 0  
                      zdržel se: 0 

 
Dále si členové odsouhlasili, že v případě potřeb může být svolána komise operativně on-line  
jednou za 14 dnů. 
   

ad 5) Oblasti Smart city – zaměření komise: Všichni členové se shodli na zaměření komise s prioritou 
v těchto oblastech: 
 

a) Sběr dat z hlediska energií 
o Plyn 
o Elektřina 
o Voda 

 

b) Možnosti optimalizace veřejného osvětlení  
o čidla v lampách 
o možnosti optimalizace z pohledu světelného toku a celkové možnosti regulace 
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c) Maximální využití dotační titulů  
o Zaměření na aktuálně vypsané dotace  
o Příprava projektů na připravované dotační podpory v následujícím období  

 

 

d) Parkování – doprava – bezpečnost 
o Chytrý kamerový systém 

i. Parkoviště 
ii. Průjezdové radary 
iii. Prevence bezpečnosti dopravy ve spolupráci s dopravní komisí 

o Chytré řešení semaforu 
 

 

e) Optimalizace MHD za pomoci chytrých technologií 
 

f) Využití 5G sítí z hlediska přenosů dat  
 

g) Elektronizace úřadu 
o Analýza Informačních systémů 
o Digitalizace – elektronické formuláře (cíl – pomoc a úspora práce úředníků) 

 
 

  
ad 6) Diskuze: V rámci diskuze došlo k nastavení komunikační matice v rámci komise SC, Bylo 
dohodnuto, že předseda komise Aleš Barášek ve spolupráci se členem komise Tomášem Dvořáčkem   
zajistí komunikační matici s Radou města.  
 
 
 
Datum: 08. 02. 2023 
 
Zapsal: Robert Edelmann 
 
Podpis: v.r. Edelmann 
 
 
 
Předseda komise: Aleš Barášek 
 
Podpis: v.r. Barášek 
 
 
 
Příloha: Listina přítomných (prezenční listina uložena u koordinátora) 
 


