
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE SMART CITY RADY MĚSTA PŘÍBRAM  

 
 

zasedání Komise Smart city („komise“) ze dne: 12. 9. 2019  

 

       od:  18:00 hod       v: 
zasedací místnosti, budova MěÚ v Příbrami, 
Tyršova 108, Příbram I, 2. patro 

 

 

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ STATUT PŘÍTOMEN OMLUVEN 

Roman Mráz předseda ANO     NE   ANO     NE   

Bc. Vladimír Karpíšek člen ANO     NE   ANO     NE   

Jan Schneider člen  ANO     NE   ANO     NE   

Ing. Tomáš Trávníček člen ANO     NE   ANO     NE   

Tomáš Podlena člen ANO     NE   ANO     NE   

Ing. Filip Ondřejek člen ANO     NE   ANO     NE   

Filip Boháč člen ANO     NE   ANO     NE   

 

Mgr. Jan Novotný  koordinátor ANO     NE   ANO     NE   

 

 
Jednání zahájil p. Roman Mráz, předseda komise. 
 

PROGRAM: 

1. Představení společnosti ZAT – p. Petr Hasman 
2. F. Boháč – informace o střetu zájmu 
3. Projekt „Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram“ – stav realizace 
4. Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise 
 

BOD – 1 

 
Na úvod jednání se dle dohody prezentoval p. Petr Hasman (manažer obchodu 
ve společnosti ZAT). 
 
Společnost se zabývá automatizací technologických procesů. Orientuje se na vývoj, projekci, 
výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent a mimo jiné 
i na výrobu zdravotnických přístrojů. 
 
Zabývá se i tzv. internetem věcí, kde se věnují sběru a vyhodnocování dat prostřednictvím 
platformy SimONet (collection + visualisation), vedoucí mj. k úsporám energií, vody, tepla atp. 
 
Inspirace pro město – po vytvoření strategie smart city budou stanoveny priority a firma je 
schopna navrhnout řešení jednotlivým prioritám. 
 
R. Mráz – ideální by bylo najít systém na centrální sběr a vyhodnocování dat (např. obsazenost 
parkovišť, sběr informací o spotřebách vody, energie atp.). 
 
Na základě informací komise stanovila prioritní opatření, kterému se chce věnovat – technologie 
sběru a vyhodnocování dat (nejprve spotřeby v budovách radnice), na tuto aktivitu žádá vyčlenit 
prostředky v rámci rozpočtu města na rok 2020 (kap. OSM). 

 
 

Bez hlasování. 



BOD – 2 

 
F. Boháč – informace o střetu zájmu 
 
Člen komise p. Filip Boháč zaslal ostatním e-mail ohledně svého střetu zájmu (z důvodu aktivní 
dodavatelské přípravy telekomunikačních služeb a IoT služeb v různých oblastech a veřejných 
místech městské infrastruktury a získání potenciální výhody díky informacím projednávaným 
v rámci Komise Smart city). Komise bere na vědomí a doporučuje p. Filipu Boháčovi rezignaci 
na pozici člena komise. 
 
 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Bez hlasování. 

BOD – 3 

 
Projekt „Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram“ – stav realizace 
 
Koordinátor komise informoval o stavu realizace projektu „Modernizace městského informačního 
systému MěÚ Příbram“.  
 
V rámci projektu byl implementován mj. Portál občana (http://portalobcana.pribram.eu) a mobilní 
aplikace, která je k dispozici na Google Play či AppStore. Taktéž byly instalovány a zprovozněny 
elektronické úřední desky. 
 
Bez hlasování. 
 

BOD – 4 

 
Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise 
 
Na závěr byl dohodnut termín příštího zasedání komise – 21. listopadu 2019 od 18:00 hod. 
v zasedací místnosti budovy radnice (2. patro). Na jednání bude pozván zástupce MC Triton 
k probíhajícímu projektu – Chytrá Příbram. 
 
Na příští jednání komise bude přizván zpracovatel vznikající strategie Smart city a taktéž energetik 
města – Ing. Houdek. 
 
Bez hlasování. 

 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19:45 hod. 
 

Následující zasedání komise bylo stanoveno na: 21. 11. 2019  

 

                                                                                   od:  18:00 hod.  

 

 

 

Zápis 
zpracoval                                                    

Mgr. Jan Novotný       Podpis: 
 

 

 

             Dne:                                                                          4. 11. 2019  
 

 

 

          Text zápisu schválil:  
 

 

           Roman Mráz, předseda komise 
Dne: 4. 11. 2019 

 

                                                                              

 

v. r. 

v. r. 

http://portalobcana.pribram.eu/

