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Zápis z 9. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici ze 
dne 8. 6. 2020 

 

 
Čas a místo konání: od 17:00 v budově ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 7. patro, zasedací 

místnost č. 704, MS Teams online meeting 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník, Ing. Dušan Chlapek, David Doan, Ing. Jindřich Prchal, Ing., 

Vladimír Diviš, Bc. Martin Straka, Jakub Havlíček, Tomáš Botka, Ing. Jan 
Rambousek 

Omluveni:   
Hosté: Adam Palát (specialista SmartCity), Jaromír Krátký (radní MČ) 
Tajemník:  Ing. Martin Dušek 
Zapisovatel: Lily Kalousová 
 
Úvod 
 
Úvodní slovo pana předsedy Nádvorníka a tajemníka komise. 
 
Program:  
 

1) Otevřená data a směrnice 
2) Informace k dění z úřadu ve vazbě na OIKT a SmartCity 
3) Diskuse k zásobníku nápadů s vybranými projekty SmartCity 
4) Různé 

 
Jednání: 
 
 

1) Otevřená data – informaci podal autor směrnice p. Palát a Ing. Martin Dušek 
 
Postup je dle metodiky MVČR. Momentálně je směrnice v revizi a připomínkovém řízení na MČ 
Praha 14. Předpoklad je, že směrnice bude revidována do 30.6.2020 a následně předložena 
ke schválení během 07-09/2020.  
 

2) Informační update – Ing. Martin Dušek a radní p. Jaromír Krátký informovali komisi o 
aktuálním dění ve vazbě na OIKT. Byly podány následující informace: 

 
• Informace ke stěhování 
• Informace k rekonstrukci 
• Informace k síti MEPNETu 

• Informace k projektu Znalostní centrum 
• Informace k projektu chytrého kamerového systému ZŠ Gen. Janouška 
• Informace k online přenosu ze Zastupitelstva, které se koná v KD Kyje 
• Informace ke spuštění CityVizor  

o Upgrade Ginis do 30.6.2020 (je závislé na dodavateli spol. Gordic) 
o Materiál do rady ke schválení během 07-09/2020 

 
3) Diskuse k zásobníku nápadů projektů SmartCity 

 
Proběhla rozsáhlá diskuse na zásobníkem nápadů, a to k vybraným projektům, které budou 
nadále zpřesňovány na základě podnětů z diskuse. U některých projektů byla identifikována 
duplicita se stávajícími projekty / procesy a budou ze seznamu vypuštěny nebo upraveny taky, 

https://extranet.praha14.cz/share/page/user/daniel_nadvornik/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/david_doan/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/tomas_botka/profile
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aby vhodným způsobem navazovaly. Dále o nich bude hlasováno online, tak aby na příštím 
jednání komise byl potvrzen výběr projektů, pro které budou hledány finanční prostředky a 
podpora ÚMČ.  
 

• Elektronické zápisy do ZŠ a MŠ 
• Smart home pro seniory 
• Portál Můj Úřad 

• Chatbot 
• Digitalizace dokumentů 
• Vizualizace klíčových projektů 
• Chytrá parkoviště 
• Mapa zimní údržby Prahy 14 
• Smart CityPointy 
• Zelené střechy 
• Interaktivní geoportál 
• Podpora e-learningu v ZŠ 
• Platba mobilem na úřadě 

• SMS seniorům 
• Biketower 

 
 

4) Různé 
 
Termín dalšího jednání komise bude v 10/2020 a bude zpřesněn v 09/2020. 
 
 
Zapsala: Ing. Martin Dušek     Ověřil: Bc. Martin Straka 


