Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 1 / 01
pro rozvoj informačních technologií
23.3.2016
Jan Moravčík, Aleš Kerner, Lukáš Jelínek,
Ladislav Čermák, Jan Baťha, Radim Fedorovič

Omluveni:

Ladislav Šorčík, Karel Koubský, Přemysl Urban,
Tomáš Mottl

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Michal Kroupa
Radim Fedorovič
11.5.2016

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města Kutná Hora
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 23.3.2016.
II. o d v o l á v á
z funkce členů Komise pro rozvoj informačních technologií pana Přemysla Urbana na vlastní žádost a
pana Michala Kroupu pro opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních komise.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Nové weby města
Ladislav Čermák informoval komisi o průběhu a stavu realizace zakázky na nové weby města.
Dne 29.3.2016 proběhne další školení redaktorů a následně konzultační schůzka s dodavatelem
ohledně plnění zakázky. Komise doporučuje, aby byl v rámci MÚ ustanoven korektor obsahu,
který bude vkládaný obsah kontrolovat po stránce jazykové a typografické.
Výběr dodavatele mobilních telefonních služeb
Radim Fedorovič informoval komisi o výsledcích výběrového řízení na dodavatele mobilních
telefonních služeb pro město. Nejvýhodnější nabídku podala společnost O2 Czech Republic
(stávající dodavatel), bude s ní uzavřena smlouva. Úspora oproti dosavadním nákladům bude
okolo 30 %.
Jednání s firmou Foxconn
Ladislav Čermák a Lukáš Jelínek se dne 9.3.2016 zúčastnili jednání s firmou Foxconn, která
městu nabízí spolupráci. Komisi informovali již e-mailem těsně po jednání, nyní přednesli
doplňující informace. Navrhovaná spolupráce se týká především oblasti „smart city“ (chytré
město), na straně města bude nejprve potřeba navrhnout vhodné aplikace, které by přinesly
občanům pohodlnější život a městu nižší náklady. Mezi dosavadními návrhy jsou například
optimalizace svozů tříděného odpadu z kontejnerů nebo on-line informace o parkovacích
místech. Komise podpořila návrh pana starosty, že by se návrhy na využití technologií mohly
rodit na brainstormingových akcích pro studenty, kteří mají často zajímavé nápady.
IS pro městskou policii
Jan Moravčík informoval komisi o jednání s panem Marečkem z MP. Městská policie navrhne
několik termínů schůzky s členy komise, následně se dohodne finální termín.
Návrh na odvolání členů komise
Komise obdržela rezignaci Přemysla Urbana na členství v komisi. Dále na základě
vyhodnocení účasti na schůzích komise navrhuje odvolat člena Michala Kroupu pro soustavnou

neomluvenou neúčast.
6. Různé
Aleš Kerner navrhl, aby se při rekonstrukcích městských komunikací vždy počítalo se zřízením
místa pro nabíjení elektromobilů. Z diskuse dále vzešel návrh na zřízení veřejných míst pro
nabíjení mobilních telefonů v budovách města (Vlašský dvůr, Radnická, IC) – ve formě
uzamykatelných boxů.
Ladislav Čermák informoval komisi o vývoji okolo registru přestupků, který je nově zřizován
zákonem a město by ho mělo v rámci některých činností využívat.
Komise se dozvěděla, že její členové a potažmo celé město ztratilo kontrolu nad administrací
profilu Kutné Hory na Facebooku. Tento profil si přivlastnil odcházející šéfredaktor KHL Jan
Šmok a zastupitel Jakub Obraz. Tvrdili, že FB profil založil Jakub Obraz, ale nebyla to pravda.
Oficální FB profil Kutné Hory fyzicky pro město založil v roce 2011 Jan Moravčík a ve
spolupráci s komisí a městem byl 1.2.2012 zpřístupněn veřejnosti a 1.2.2013 propojen s
webovou verzí KHL. Celou záležitost pomohl objasnit Aleš Kerner.
Komise obdržela také omluvu přímo od Jakuba Obraze:
Dobrý den,
omlouvám se členům komise a zvláště Janu Moravčíkovi za neoprávněné převzetí správcovství
FB stránek města Kutná Hora. Vzhledem k tomu, že jsem stránky oživoval, domníval jsem se
mylně, že jsem je i založil tom duchu jsem s nimi nakládal. Ověřil jsem si, že to není to pravda.
Přidělil jsem správcovské role, po dohodě, zakladateli a dalším členům komise a sebe odstranil
z rolí stránky.
S pozdravem
Jakub Obraz
Komise proto navrhuje aby každý, kdo má na administrátorská práva na webu, KHL, či FB měl
s městem sepsanou smlouvu, jak může s udělenými právy nakládat.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje, aby byl pro provoz nových městských webů ustanoven korektor, který bude
kontrolovat formální (hlavně jazykovou a typografickou) stránku vkládaného obsahu. U obsahu, jehož
zveřejnění nespěchá, by kontroloval před zveřejněním a sám by obsah zveřejňoval. U urgentně
zveřejňovaného obsahu by ho kontroloval a případně opravoval následně.
Komise navrhuje aby každý, kdo má na administrátorská práva na webu, KHL, či FB měl s městem
sepsanou smlouvu, jak může s udělenými právy nakládat. Toto by se mělo týkat zaměstnanců města,
osob ve volených funkcích i osob mimo samotné město (v organizacích a obchodních společnostech
města, osob ve smluvním vztahu s městem apod.). Smlouva může mít jednotnou, jednoduchou
podobu, v níž se bude specificky měnit jen rozsah oprávnění (například „správa obsahu“, „správa
uživatelů“, „analytická činnost“ apod.). Smlouva by také měla jednoznačně stanovit, že uživatel smí
vkládat jen obsah, jehož je autorem nebo k němuž disponuje souhlasem autora a že autorská práva k
tomuto obsahu vykonává město.

4) Reakce rady města:
Starosta okomentoval, jak bylo nastaveno, jak fungují nové webové stránky a jejich administrace;
opatření budou ještě projednána s Ing. Čermákem, který navrhne případná konkrétní opatření.
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