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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 11.5.2016.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Spolupráce s komisí cestovního ruchu
Komise přivítala paní Olgu Dekojovou, předsedkyni komise cestovního ruchu. Proběhla krátká
debata na téma spolupráce obou komisí.
2. Nové weby města
Ladislav Čermák informoval komisi o úspěšném spuštění webů do ostrého provozu, které
proběhlo 28. dubna. Staré weby jsou nadále dostupné přes domény old.kutnahora.cz a
old.mu.kutnahora.cz, už se ale nebudou aktualizovat. Objevily se problémy s pomalostí
přihlašování přes MojeID – způsobeno nefunkčností IPv6, poskytovatel připojení bude měnit
router. Dořešuje se přístup pro pořadatele akcí, situaci komplikují některá ustanovení správního
řádu (nutnost potvrdit podání písemně nebo ústně, pokud není podepsáno uznávaným
podpisem). Ze starých webů přebíraly data dvě externí aplikace (se specifickým rozhraním),
nebylo to nikde zdokumentováno. Jedna nově funguje přes RSS, druhá se řeší. Bylo potřeba
zpřístupnit staré mapy z dob okresního úřadu, využívají je archeologové.
Paní Dekojová předložila komisi připomínky k webu, některé získali členové komise také z
jiných zdrojů. Rozcestníkové dlaždice na hlavní stránce by měly být nižší, na menších
monitorech se nezobrazuje text dlaždic (technická drobnost, hojně hlášeno, dodavatel upraví).
U adresářů odborů a oddělení MÚ zvýraznit vedoucí (podle technických možností). Chybějí
komise kulturní a cestovního ruchu (administrátorky komisí na tom pracují). Transparentní účty
– vytvořit na webu odkazy přímo na jednotlivé účty s popisem (seznam u ČS popisy
neobsahuje). Hospodaření města zobrazovat na webu také jako Fin 2-12 (viz web Kostelce n/Č.
L.).
3. Kutnohorská menu
Lukáš Jelínek informoval o spuštění modifikované verze, která neobsahuje bezpečnostní chyby
původní verze, podporuje vícenásobné notifikace a má snazší ovládání. Do budoucna je
nezbytně nutné naplánovat další rozvoj. Lukáš Jelínek dohodne s ing. Eliškou Kumstýřovou,
novou vedoucí OCRM, účast na jednání komise, případně samostatnou konzultační schůzku.
4. Kutnohorské listy
Radim Fedorovič informoval komisi o vydávání Kutnohorských listů „v novém“. Pro

zveřejňování příspěvků na Facebooku se už nepoužívá aplikace, protože automaticky
zveřejňované příspěvky měly mnohem nižší viditelnost než při ručním zveřejňování.
5. GPS sledování vozidel
Ladislav Čermák informoval o technických problémech se sledováním a především
generováním výstupů. Komise se zabývala specificky případem záporných najetých kilometrů
a shodla se na tom, že jediným zdůvodněním je technická chyba/závada, kterou musí dodavatel
odstranit. Dále komise doporučuje u případů většího kilometrického nesouhlasu prověřit, zda
jsou data o pohybu konzistentní (zda nejsou „skoky“) - především totiž nelze vyloučit, že
měření neprobíhá souvisle kvůli chybně nainstalované GPS jednotce, která nemá dostatečný
signál. Komise také doporučuje změnit metodiku počítání nákladů na PHM – místo dat ze
sběrnice CAN používat data z tankovacích karet všude, kde jsou problémy. Ladislav Čermák
zajistí předání těchto informací paní Zachariášové na oddělení vnitřní správy.
6. Různé
Jan Moravčík připomněl dojednanou schůzku na Městské policii dne 18. 5. 2016 od 18 hodin.
Kromě informačního systému (hlavní důvod návštěvy) se bude hovořit také o výsledku
digitalizace kamerového systému, kterou se komise zabývala v dřívějších letech.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje, aby se pro transparentní účty vytvořily na webu odkazy přímo na jednotlivé účty,
u každého by byl popis, k čemu účet slouží (seznam u ČS popisy neobsahuje).
Komise doporučuje, aby se hospodaření města zobrazovalo na webu také ve formě podle standardu
Fin 2-12 (jako to dělají různá jiná města – paní Dekojová ukázala na webu města Kostelce n/Č. L., jak
to pak v praxi vypadá – např. http://www.kostelecncl.cz/cerpani-rozpoctu-k-30-4-2016/d13307/p1=8975).
4) Reakce rady města:
Usnesení č. 561/16 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologi
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 11.5.2016
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