
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

4. zasedání  v roce 2019 Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové 

technologie 

konaného dne 13. 5. 2019 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Lukáš Jadlovský, Antonín Lebeda, Ing. Růžek,  

  Mgr. Čermák, Petr Vrba, Mgr. Borka (příchod 15:10 ), Bc. Petra Vaněk,  

  Ing. Pixová,  Ing. Kubičko, Ing. Kropáček (příchod 15:10 ) 

 

 

 

Omluveni:  --- 

   

 

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Janů, Ing. Heliks – pověřený úkoly vedoucího odboru informatiky, 

 Ing. Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:25 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání komise. 

 

   

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Informace o návštěvě konference Smart region fórum Ústecký kraj 2019 

5. Aktualizace webu Karlovarského kraje  

6. Informace o aplikacích pro občany „Chytrý občan“ 

7. Různé  

8. Závěr 

    

 

  

  

hlasování: 

 

pro: 9     

 

 



   

 

 

 

Program jednání: 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  13. 5. 2019  

 

 

Bez usnesení. 

 

 

4. Informace o návštěvě konference Smart region fórum Ústecký kraj 2019 

 

Michal Šťovíček, předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové 

technologie a Mgr. Čermák, místopředseda komise informovali členy komise o návštěvě 

konference Smart region fórum Ústecký kraj 2019, která se konala dne 25.4.2019 v Chomutově. 

 

Hlavní myšlenkou konference i celého konceptu Smart Region je spolupráce mezi krajem a 

obcemi a městy, spolupráce s univerzitami a spolupráce s komerční sférou. 

Cílem setkání odborníků na problematiku smart koncepcí a chytrých řešení bylo zahájit dialog s 

představiteli měst a obcí a občany Ústeckého kraje, který vyústí v propojení konceptů Smart 

Villages, Smart Cities a Smart Region. 

V dopoledním bloku byly účastníkům fóra vysvětleny zásady konceptu Smart Region a 

představeny výsledky dosavadního působení 6-ti pracovních skupin. Ty pracují pod Komisí pro 

Smart Region Ústecký kraj zřízenou Radou Ústeckého kraje. Formát panelové diskuze umožnil 

interaktivní zapojení návštěvníkům fóra. V odpoledním bloku pak zástupci měst Ústeckého kraje 

(Děčína, Chomutova a Litoměřic) představili své projekty Smart Cities a nechyběla informace o 

podpoře těchto konceptů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Pořadatelem konference byl Ústecký kraj a zde je možné prohlédnout si prezentace z konference: 

http://www.forumusteckykraj.cz/smart/prezentace-2019. 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. Aktualizace webu Karlovarského kraje 

 

Ing. Heliks, pověřený úkoly vedoucího odboru informatiky, informoval členy komise o plánech 

a možnostech rekonstrukce webu Karlovarského kraje. 

Vzhledem k tomu, že obsahově je web velmi rozsáhlý, bude nutné provést jeho analýzu a poté 

změnu webu provést externí firmou. Není v silách odboru nový web vytvořit vlastními silami. 

Nejdříve je nutné vyřešit financování. V současné době je prověřována možnost využití peněz 

z EU ve spolupráci s odborem řízení projektů.  

 

Bez usnesení. 

 

 

 

http://www.forumusteckykraj.cz/smart/prezentace-2019/


   

 

6. Informace o aplikacích pro občany „Chytrý občan“ 
 

Člen Rady Karlovarského kraje Ing. Josef Janů informoval členy komise o vznikající celostátní 

aplikaci „Chytrý občan“ pro chytré telefony, kde občané naleznou veškeré potřebné informace 

(turistické, dopravní atd.). 

Na některém z dalších zasedání komise by mělo dojít k představení aplikace pro členy komise. 

 

 

Bez usnesení. 

      

 

7.  Různé – změna termínu  červnového zasedání 

 

Členové komise odsouhlasili změnu termínu konání červnového zasedání z 10. 6. 2019  

na 11. 6. 2019 

 

 

hlasování: 

 

pro: 11     

 

 

8.  Závěr  

 

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 11. 6. 2019 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

 

V Karlových Varech dne 13. 5. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


