ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE SMART CITY RADY MĚSTA PŘÍBRAM

zasedání Komise Smart city („komise“) ze dne:
od:

17:45 hod.

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Roman Mráz

v:

21. 3. 2019

zasedací místnosti OŘPD, budova MěÚ
v Příbrami, Tyršova 108, Příbram I

STATUT

PŘÍTOMEN

OMLUVEN

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

koordinátor

ANO

NE

ANO

NE

Mgr. Jan Novotný

Jednání zahájil p. Roman Mráz, předseda komise.
PROGRAM:
1. Seznámení se statutem komise, organizační nastavení jednání komise, určení termínu
příštího zasedání komise.
2. Zvolení zapisovatele všech jednání komise a ověřovatelem zápisu z tohoto jednání.
3. Informace jednotlivých členů.
4. Informace o současných a plánovaných projektech realizovaných městem Příbram –
s návazností na problematiku „smart city“.
5. Diskuse.
BOD – 1
Všichni členové komise obdrželi kopii statutu komise k seznámení. Členové komise se dohodli
na tom, že jednání budou probíhat v určené čtvrtky vždy od 18:00 hod.
Příští jednání se uskuteční 13.06.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Odboru řízení
projektů a dotací, Tyršova 108.
BOD – 2
Zapisovatelem všech zasedání komise byl navržen koordinátor.
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení:
Komise Smart city schvaluje koordinátora jako zapisovatele. Za obsah zápisu zodpovídá
předseda komise.

BOD – 3
Všichni členové představili svou činnost a představy o fungování komise.
BOD – 4
Informace o projektech města Příbram
Koordinátor komise představil současné a připravované projekty realizované městem Příbram.
1) „Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města“ – realizován
v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) od 01.04.2019 do 31.03.2021.
Cílem projektu je zavedení prvků konceptu smart city do organizační a řídící struktury města
Příbram. Součástí projektu bude zpracování strategického dokumentu Chytrá Příbram 2030
včetně pořízení podkladového analytického dokumentu – pasport zeleně, navazujícího
akčního plánu, jeho implementace a pilotní ověření. Pro zajištění kvalitní aplikace konceptu
smart city jsou součástí projektu také vzdělávací aktivity zaměřené na volené zástupce,
zaměstnance městského úřadu a další aktéry.
2) „Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram“ – realizován v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do srpna 2019.
Projekt má za cíl v oblasti modernizace agend podpořit výkon a efektivnost MěÚ formou
pořízení nových agend (sociální, silniční hospodářství), rozšíření stávající agendy Správní
delikty o nové funkce, modernizace elektronické spisové služby pořízením potřebných
modulů včetně pořízení elektronické úřední desky, integrace nově pořizovaných systémů nad
jednotným identitním systémem a elektronickou spisovou službou, napojení nově
pořizovaných systémů na základní registry. Součástí rozšíření agend bude integrační
platforma pro prezentaci zpracovávaných agendových a provozních dat v mapových
podkladech, která umožní přiřazení místopisných údajů k datům z vedených agenda jejich
prezentaci dovnitř i navenek úřadu, tj. zobrazování na mapě, ale i zobrazování údajů z
externích systémů.
Zároveň byl pořízen docházkový systém s integrací na personalistiku a identitní systém,
rozšířena agenda pro správu bytového fondu a pořízen hlasovací systém.
V oblasti podpory úplného elektronického podání bude pořízen portál občana, který umožní
registraci, autentizaci a autorizaci podavatelů, zpřístupňuje strom životních situací a k nim
navázaných elektronických on-line formulářů, podává občanovi pro něj důležité informace.
Portál bude splňovat požadavky Nařízení eIDAS. Součástí portálu občana bude také mobilní
aplikace, která umožní přístup ke všem relevantním informacím. Současně bude pořízena
bezpečná infrastruktura, která pro informační systémy zajistí bezpečný dálkový přístup,
monitorovací systém datových toků, systém pro centralizovanou správu eventů a logů
(SIEM), upgrade zálohovacího systému a archivaci elektronické pošty.
3) Smart komponenty připravované v oblasti dopravy – s návazností např. na výběr nového
provozovatele MHD, naváděcí systémy pro parkoviště atp. Více informací podá Samostatné
oddělení silničního hosp:odářství na příštím jednání komise.

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení:
Komise Smart city bere na vědomí informaci o projektech realizovaných městem Příbram
se vztahem k problematice smart city. Koordinátor vyhotoví přehledný souhrn k těmto
projektů.

BOD – 5
Komise požádala koordinátora o zmapování jednotlivých kanálů, kterými město komunikuje s občany
– např. webové stránky, aplikace, parkování, informační SMS.

F. Boháč navrhl zřídit úložiště, kde budou soustředěny dokumenty, jež komise využívá. Všichni
členové a koordinátor obdrží informaci, jak se do úložiště přihlásit.
Každý člen komise navrhne 3 návrhy řešení, kterým by se město mělo věnovat.

Jednání komise bylo ukončeno v 19:15 hod.
Následující zasedání komise bylo stanoveno na:

13. 6. 2019
od:

Zápis
zpracoval
Dne:

Mgr. Jan Novotný

Podpis:

18:00 hod.

v. r.

21. 3. 2019

Text zápisu schválil:
Roman Mráz, předseda komise
Dne: 21. 3. 2019

v. r.

