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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 10.2.2015.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Konzultace k IT aspektům marketingu města
Komise přivítala Hanu Musílkovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu MÚ
Kutná Hora. Proběhla konzultace ohledně některých aspektů marketingu města Kutná Hora,
které spadají do působnosti komise. Následně byla dohodnuta úzká spolupráce OCRM s
oddělením informatiky a s komisí s cílem maximalizovat technickou kvalitu a minimalizovat
náklady města. V rámci tohoto bodu programu dále Michal Kroupa prezentoval technické
řešení (vytvořené pro OCRM), jehož prostřednictvím budou moci kutnohorské restaurace
zdarma prezentovat svá denní menu. Komise doporučuje spuštění tohoto řešení do provozu;
technické podmínky zajistí odd. Informatiky. Během projednávání tohoto bodu komise
přivítala Martina Starého, starostu města.
Kolín v mobilu
Komise přivítala Rostislava Dubského z firmy Eternal, který následně prezentoval řešení Kolín
v mobilu vytvořené v minulosti pro Město Kolín. Členové komise si mobilní aplikaci
vyzkoušeli a dotazovali se na technické a cenové aspekty takového řešení.
Plán schůzí komise na rok 2015
Komise schválila následující plán řádných schůzí na letošní rok: 10.2., 24.3., 12.5., 23.6., 8.9.,
3.11., 8.12. V případě potřeby mohou být svolány mimořádné schůze, operativní záležitosti se
budou průběžně projednávat v e-mailové konferenci jako dosud.
Projekt Lepší místo
Komise se zabývala vývojem v projektu Lepší místo a nově zaváděným zpoplatněním
administrační části. Jednání komise se oproti původnímu plánu nemohl zúčastnit Jakub Obraz
ze sdružení, které Lepší místo provozuje (komise bude potřebovat vysvětlit některé záležitosti
ohledně využití systému a jeho administrační části), proto byl tento bod odložen a komise se k
němu vrátí příště.
Nové weby města
Přemysl Urban prezentoval výsledky analýzy, na kterých pracoval společně s OCRM MÚ a

komisí cestovního ruchu. Proběhla delší diskuse ohledně struktury webových stránek (členové
komise se přiklánějí k jednodušší struktuře, s kratšími proklikovými cestami) a některých
funkcionalit. Práce budou dále pokračovat přípravou technických podmínek pro zadání veřejné
zakázky, na kterých se bude komise podílet.
6. Konsolidace IT
Ladislav Čermák informoval komisi o průběhu a stavu zakázky na konsolidaci IT (IOP č. 22).
Vítězný uchazeč poskytl dokumenty požadované zadávací dokumentací, aktuálně se čeká na
podpis smlouvy, mělo by k němu dojít během několika dnů.
7. Instalace GPS modulu do automobilů města
Komise doporučuje do automobilů provozovaných městem instalovat GPS modul (s
identifikací jednotlivých řidičů), který bude on-line sledovat a zaznamenávat trasu. Modul
umožní automaticky generovat knihu jízd, sledovat aktuální využití vozidel a případně
následně optimalizovat vozový park. Komise doporučuje, aby byl dodavatel vybrán otevřeně,
nezávisle na aktuálních poskytovatelích služeb elektronických komunikací.
8. Různé
Martin Starý a Ladislav Čermák hovořili o problematice pasportizace městského majetku a
práce s geografickými daty. Dne 11.2.2015 má v této souvislosti na jednání zastupitelstva
města proběhnout prezentace systému InCity.
Ladislav Čermák informoval komisi o stavu a průběhu přizpůsobování spisové služby pro
optimální práci se základními registry. Plné přizpůsobení by mělo být dokončeno během
února.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje instalaci GPS modulu do automobilů města, podrobnější informace jsou v bodě 7
zápisu.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 180/15 k zápisům z jednání komisí RM KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 10.2.2015
b) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 24.2.2015
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