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Zápis z jednání Komise Smart City 
 
Datum: 14. 03. 2023 

 

Účast: Aleš Barášek, Mgr. Pavel Špeta, MBA, Pavel Boháč, Martina Fúsiková, Robert Edelmann, 

 Mgr. Marek Školoud (komise je usnášeníschopná, přítomno 6 členů z 9 členů) 

 

 omluveni: Ing. Jiří Dostál, Tomáš Dvořáček, Tomáš Podlena 

 

Hosté: Bc. Vladimír Karpíšek - 1. místostarosta města Příbram 

           PhDr. Marie Pilíková – vedoucí Odboru řízení projektů a dotací 

  

Koordinátor: Mgr. Petra Pazderková 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Informace o návrhu změny člena komise SC 

4. Revize zápisu z minulé schůze komise   

5. Informace o dotačních titulech  

6. Projektový den  

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

ad 1) Zahájení předsedy komise 

Předseda komise pan Aleš Barášek přivítal všechny členy komise a přítomné hosty, došlo 

k představení nového člena komise Mgr. Marka Školouda.  

 

ad 2) Schválení programu – hlasováno pro: 6 

                                                             proti: 0  

                                                      zdržel se: 0 

 

ad 3) Informace o návrhu změny člena komise 

Předseda komise přednesl návrh na změnu osoby v komisi SC, po dohodě s panem Ing. Dostálem by 

měl jeho místo v komisi zaujmout (a tím ho nahradit) Ing. Hlaváč. Nikdo z přítomných členů, ani hostů 

nebyl proti. Koordinátorka projektu zjistí a zajistí proces přijetí nového člena komise. 

 

ad 4) Revize zápisu z minulé schůze komise  

Předseda komise informoval přítomné o vývoji jednání v oblasti sběru dat, kde probíhá komunikace 

s panem Přílepkem a aktuálně jsou ve výběru vhodné oblasti pro testování.  

 

Optimalizace veřejného osvětlení – v rámci výměny veřejného osvětlení budou instalována svítidla, 

která budou řiditelná na úrovni jednotlivých zdrojů. Lampy budou umožňovat vytvoření senzorické sítě. 

Aktuálně je v běhu III. etapa veřejné zakázky na výměnu veřejného osvětlení.  

   

ad 5) Informace o dotačních titulech  

 

PhDr. Marie Pilíková – vedoucí Odboru řízení projektů a dotací, informovala komisi o podané žádosti o 

dotaci na „kyberbezpečnost“ a zároveň na dotaci zaměřenou na rozšíření Portálu občana. Předseda 

komise projedná na základě výše uvedeného s vedoucím Odboru informačních technologií aktuální 

principy zabezpečení a jejich plánované rozšíření. Na příští schůzi bude toto téma detailněji probráno. 
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ad 6) Projektový den 

 

Komise se zabývala novou výzvou, která byla vydána v programu Ochrany ovzduší. Komise 

diskutovala možnosti využití této výzvy. Z řady návrhů vzešlo jako možné řešení uspořádání 

projektového dne se zapojením široké veřejnosti, škol a dalších institucí, a přidání dalších témat a 

možnosti rozšíření do nadregionální úrovně. 

 

ad 7) Diskuze 

 

V rámci diskuze byla hlavním tématem Bezpečnost chodců. Pan 1. místostarosta hovořil o tom, že je 

to pro město velmi palčivé téma. Aktuálně dochází k lepšímu osvětlení kritických míst. Padl i návrh na 

možnosti světelného upozornění při vstupu chodce na přechod a další varianty. Komise pověřila 

koordinátorku Mgr. Pazderkovou oslovením Krajské správy silnic s dotazem, proč nefungují led 

indikátory, které byly dříve instalovány na přechodech v okolí TGM. Předseda komise si vzal za úkol 

oslovení PČR s žádostí o seznam tzv. „kritických“ (nevyhovujících) přechodů, které ještě neprošly 

rekonstrukcí. V rámci edukace veřejnosti a především dětí informoval pan 1. místostarosta o 

probíhajícím jednání odkupu pozemku, kde se nachází dopravní hřiště, a plánu jeho následné 

rekonstrukce do aktuálně platných předpisů a modelových situací.  

 

PhDr. Marie Pilíková, vedoucí Odboru řízení projektů, informovala přítomné o přípravě aktualizace 

rozvojového plánu města a vznesla dotaz, zda je možné počítat se zapojením komise SC při přípravě 

tohoto dokumentu – všichni přítomní byli pro. 

 

 

 

Datum: 23.3.2023 

Zapsal/a/: Robert Edelmann 

Podpis: Edelmann v.r. 

 

Předseda komise: Aleš Barášek 

Podpis: Barášek v.r. 

 

 

Příloha: Listina přítomných (prezenční listina uložena u koordinátora) 


