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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 4.12.2013.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Sdílený integrovaný kalendář
Komise přivítala paní Janu Mazáčkovou, která byla na návrh Karla Koubského přizvána, aby
předala komisi své zkušenosti ohledně plánování kulturních akcí v rámci projektu
Kutnohorské léto. Jan Moravčík prezentoval analýzu řešení, do které zapracoval připomínky
komise z minulé schůze. Proběhla delší diskuse ohledně integrace procesů pro městský úřad a
procesů pro pořadatele akcí. Komise rozhodla o dohodnutí dalších konzultací se zástupci
MÚ, kde bude projednána dokončená analýza a dohodnut další postup.
2. Stav zavádění IPv6
Ladislav Čermák informoval o postupu prací na zavádění protokolu IPv6. Komise bude
proces dále sledovat.
3. Elektronická úřední deska
Komise nedoporučuje pořízení elektronické úřední desky (panelu). Jedná se o nákladné
řešení, přičemž elektronická verze úřední desky je již k dispozici přes elektronický kiosek.

4. Elektronický kiosek u Vlašského dvora
Komise se již dříve (v rámci operativní e-mailové komunikace) zabývala možnostmi pro další
využití elektronického kiosku umístěného u vchodu do Vlašského dvora a pověřila Ladislava
Čermáka zjištěním dalších informací. Bude potřeba ještě podrobnější zkoumání. Komise
doporučuje, pokud to bude technicky možné, zprovoznit na kiosku přístup na webovou verzi
Kutnohorských listů. Další možnosti budou projednány později.
5. Přijetí darované výpočetní techniky (MVČR)
Ladislav Čermák informoval o okolnostech přijetí darované použité výpočetní techniky od
Ministerstva vnitra ČR. Většina techniky byla nefunkční nebo silně zastaralá; funkční a dobře
použitelné jsou však speciální tiskárny pro registr vozidel. Vzhledem k vysoké pořizovací
ceně těchto tiskáren se vyplatilo přijmout tento dar (jako celek) i za cenu nákladů na
ekologickou likvidaci zbývající techniky. Komise doporučuje, aby se v podobných případech
vždy zvažovalo využití fungující a nepříliš zastaralé techniky v příspěvkových organizacích,
zejména základních a mateřských školách.
6. Projekt Lepší místo
Ladislav Čermák informoval komisi o technických aspektech projektu Lepší místo, který byl
MÚ Kutná Hora prezentován a následně zaveden do používání. Komise vzala informace na
vědomí, vyhodnotila účast města na projektu jako přínosnou a doporučuje, aby byli s
projektem v širší míře seznámeni jak pracovníci úřadu, tak i zastupitelé.
7. Město v mobilu
Komise projednala nabídku řešení Město v mobilu, jehož prezentace se někteří členové
komise zúčastnili. Řešení hodnotí jako nepříliš vhodné pro Kutnou Horu, zejména pro
problematické propojování s jinými systémy města (bylo by možné realizovat, ale s
vysokými náklady).
8. Nová smlouva s firmou Autocont
Komise projednala návrh nové smlouvy města s firmou Autocont na poskytování servisních
služeb IT. Komise doporučuje, aby smlouva obsahovala nejen závazné časy odezvy, ale
závazné časy vyřešení požadavků, pokud je to pro určitý druh požadavků možné.
9. Různé
Ladislav Čermák informoval o probíhajícím procesu uzavírání Dohody o centrálním zadávání
s Ministerstvem vnitra ČR, na základě které může město pořizovat licence k SW firmy
Microsoft prostřednictvím MVČR. Dohoda samotná byla již projednána operativně mimo
schůzi (e-mailem), nikdo z členů komise neměl námitky proti jejímu uzavření – město není
zavázáno pořizovat licence jen na základě této dohody. Dohoda byla podepsána ze strany
města, na podpis MVČR se dosud čeká.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Doporučujeme seznámit pracovníky úřadu (prostřednictvím pana tajemníka) a zastupitele s
projektem Lepší místo.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 68/14 – zápisy komisí RM:
a) zápis komise pro rozvoj IT - pro 8, proti 0, zdržel se 0. O vyřazené PC je zájem (neziskové
organizace jako např. Sluníčko). Jednají přímo s oddělením informatiky MÚ. Reakce rady: 0
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