ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE SMART CITY RADY MĚSTA PŘÍBRAM

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

18:00 hod

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Roman Mráz

v:

21. 11. 2019

zasedací místnosti, budova MěÚ v Příbrami,
Tyršova 108, Příbram I, 2. patro

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

Filip Boháč

člen

ANO

NE

ANO

NE

koordinátor

ANO

NE

ANO

NE

Mgr. Jan Novotný

Jednání zahájil p. Roman Mráz, předseda komise.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Představení energetika města – Ing. Houdka
Prezentace společnosti Technologické centrum Písek
Strategie Chytrá Příbram 2030 – informace od člena realizačního týmu
Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise

BOD – 1
Představení energetika města – Ing. Houdka
Na úvod jednání byl představen Ing. Jaroslav Houdek, energetik města, a to s ohledem na komisí
vybranou prioritu – tj. sledování a vyhodnocování spotřeb energií v městských objektech.
V návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2020 je v kapitole Odboru správy majetku alokováno 300
tis. Kč (položka nazvaná „Energetický management – dálkové odečty a analýzy spotřeb energií
v objektech“). Ing. Houdek je v kontaktu se společnostmi, které taková řešení nabízejí.
Vize komise spočívá ve vytvoření pilotního projektu u vytipovaných objektů. Ing. Houdek bude
pracovat na vytipování objektů (radnice, kulturní dům, objekty spravované MěRK,…), na dalším
jednání komise bude určena priorita a bude následovat další postup dle platných směrnic
(poptávkové řízení apod.).

Bez hlasování.

BOD – 2
Prezentace společnosti Technologické centrum Písek
V rámci jednání komise se představil p. Milan Vlasák, který prezentoval různé druhy řešení, jež jsou
implementovány např. v Písku.
Bez hlasování.

BOD – 3
Strategie Chytrá Příbram 2030 – informace od člena realizačního týmu
Na jednání byl přizván p. Lukáš Jakubec, který komisi seznámil s aktuálním stavem zpracování
strategického dokumentu „Chytrá Příbram 2030“.
Dokument bude dopracován až do jednotlivých projektových karet – důraz na realizovatelnost
jednotlivých řešení.
Současně byli členové komise pozváni na jednání pracovních skupin, které se setkávají v rámci
zpracování výše zmíněného dokumentu:
10.12.2019 – 10:00 hod. Životní prostředí
12.12.2019 – 09:30 hod. Lidé a život
17.12.2019 – 10:00 hod. Mobilita
Bez hlasování.
BOD – 4
Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise
Na závěr jednání bylo dohodnuto, že termín příštího zasedání komise bude sjednán podle možností
v lednu, den a čas jednání bude dořešen.
Bez hlasování.
Jednání komise bylo ukončeno v 19:45 hod.
Následující zasedání komise bylo stanoveno na:

28. 1. 2020
od:

Zápis
zpracoval
Dne:

Mgr. Jan Novotný

Podpis:

18:00

v. r.

16. 1. 2020

Text zápisu schválil:
Roman Mráz, předseda komise
Dne: 16. 1. 2020

v. r.

