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:

28. 1. 2020

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

PŘÍTOMEN

STATUT

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

koordinátor

ANO

NE

ANO

NE

energetik města

ANO

NE

ANO

NE

Mgr. Jan Novotný
Ing. Jaroslav Houdek

Jednání zahájil p. Roman Mráz, předseda komise.

PROGRAM:
1. Energetický management
2. Strategie Chytrá Příbram 2030
3. Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise

BOD – 1
Energetický management
Hlavním bodem jednání byl energetický management – toto je stěžejní oblast, jíž se KSC chce ve
své činnosti věnovat.
Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet města na rok 2020, kde je
v kapitole 785 – Odbor správy majetku (OSM) vyčleněno 300.000,00 Kč na aktivitu „Energetický
management – dálkové odečty a analýzy spotřeb energií v objektech“.
Na jednání byl přítomen i Ing. Houdek – energetik města, který je zařazen pod OSM. Byly vytipovány
městské objekty, na kterých budou pilotně ověřovány možnosti dálkového odečtu a vyhodnocování
spotřeb energií.
V nejbližší době bude specifikováno zadání pro veřejnou zakázku (např. poptávkovým řízením). Toto
bude projednáváno na příštím jednání komise.

Bez hlasování.

BOD – 2
Strategie Chytrá Příbram 2030
Koordinátor komise informoval členy o postupu zpracování strategického dokumentu Chytrá Příbram
2030. Probíhá zpracování dokumentu (vč. jednání jednotlivých pracovních skupin, na něž jsou
průběžně zváni i členové komise), vzdělávání (volení zástupci, vytipovaní úředníci) v této
problematice. O dalším průběhu bude koordinátor komisi pravidelně informovat, vč. možnosti
zapojení do aktivit – především jednání pracovních skupin, připomínkování dokumentu atp.
Bez hlasování.
BOD – 3
Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise
Na závěr jednání bylo dohodnuto, že termín příštího zasedání komise bude sjednán podle možností
členů, den a čas jednání bude dořešen.
Bez hlasování.
Jednání komise bylo ukončeno v 19:15 hod.

Klikněte nebo klepněte sem a
zadejte datum.

Následující zasedání komise bylo stanoveno na:
od:

Zápis
zpracoval
Dne:

Mgr. Jan Novotný

Podpis:

v. r.

12. 3. 2020

Text zápisu schválil:
Roman Mráz, předseda komise
Dne: 12. 3. 2020

v. r.

