
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Ukončení smlouvy na aplikaci ZmapujTo

Město od 09/2017 využívalo aplikaci Lepší místo od subjektu Prostor plus o.p.s., od 1.1. 2019 však tuto aplikaci 
pod novým názvem Mobilní rozhlas - ZmapujTo městu poskytuje společnost Neogenia s.r.o.  S ohledem na 
připomínky na nekomfortnost užívání této nové aplikace ze strany uživatelů - občanů navrhujeme ukončit tento 
smluvní vztah výpovědí ze  strany města k 31.12.2019 (do stejného termínu má město aplikaci rovněž 
předplacenou) a nahradit ji jinou uživatelsky komfortnější aplikací. 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
výpověď smlouvy ze dne 7.8.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2019 uzavřené mezi městem jako 
uživatelem a Neogenia s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno, IČ: 29198950 jako poskytovatelem 
platformy Mobilní rozhlas, a to ke dni 31.12. 2019.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: Vyjádření IT:
- zajištění náhrady za dosavadní aplikaci ze strany IT - momentálně se 
město rozhoduje mezi dvěma aplikacemi a to aplikací ZMĚŇTE.to, kterou 
provozuje hl. město Praha a její kód bude uvolněn k dispozici jako 
svobodný. Druhá aplikace je BPB, kterou vyrobila společnost Brněnské 
komunikace a.s.
Vzhledem k flexibilnějšímu přístupu hl. města Prahy a možnosti upravit 
zdrojový kód pro potřeby našeho města hlavně v části workflow v pozadí 
aplikace ZMĚŇTE.to bude NMNM směřovat k využití této aplikace od 1. 
1.2020.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: blíže o aplikaci
http://www.zmapujto.cz/municipality/5980444a03d7c5fa01000001
https://www.mobilnirozhlas.cz/

Materiál obsahuje: Příloha - Neogenia Dodatek 1 (Veřejná)
Příloha - zmapuj to 1 (Veřejná)
Příloha - zmapuj to počet (Veřejná)
Příloha - zmapuj to druh (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 3/2018

Přizváni:
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