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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 8.9.2015.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Prezentace – Sdílíme město
Komise přivítala pana starostu Martina Starého a pana Tomáše Ouhela, který komisi
prezentoval projekt Sdílíme město (sdílení jízdních kol, veřejně přístupné miniknihovny,
výměna know-how, akce podobné dnešním Otevřeným čtvrtkům…). Členové komise s
předstihem obdrželi informační materiály týkající se projektu. Po prezentaci proběhla debata
ohledně toho, co by projekt městu přinesl a jaké náklady by bylo nutno vynaložit. Komise
doporučila, aby se jednání o případném vstupu do projektu účastnila také města Kolín a Čáslav,
vzhledem ke geografické blízkosti a snadné možnosti spolupráce těchto měst.
Nové weby města
Ladislav Čermák informoval o tom, že dopoledne proběhlo otevírání obálek s nabídkami do
opakovaného řízení na dodavatele webů (bylo vyhlášeno RM po zrušení prvního řízení).
Výsledek bude komisi oznámen po schválení v RM, ke kterému by mělo dojít následující den
(9.9.2015).
Konsolidace IT
Ladislav Čermák informoval o aktuálním stavu příprav dokumentace k proplacení dotace.
Komise je o důležitých záležitostech informována průběžně e-mailem. Dořešují se již jen
detaily, dokumentace je téměř připravena k předání na CRR (předběžně plánovanému na
14.9.2015).
Rodný dům Dačického – IT vybavení
Ladislav Čermák informoval komisi o tom, že byla vyhlášena zakázka na dodávku IT a AV
techniky, uzávěrka nabídek je 17.9.2015. Dodávka by měla proběhnout do 30 dnů od podpisu
smlouvy. Komise bude průběh zakázky sledovat.
Lepší místo
Komise se shodla, že na příští schůzi komise bude přizván Petr Steklý z týmu Lepší místo, aby
odpověděl na otázky ohledně dalšího směřování projektu.
Různé
Žádné další věci nebyly projednávány.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje, aby se dalších jednání o případné účasti města v projektu Sdílíme město účastnili
kromě zástupců Kutné Hory také zástupci Kolína a Čáslavi (tedy aby KH s těmito městy věc
projednala). Projekt realizovaný všemi třemi městy společně může těžit ze spolupráce měst, dosáhnout
nižších nákladů a naopak vyššího zapojení obyvatel. Pan starosta přislíbil svolání společné schůzky
během podzimu.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 907/15 – zápis komise pro rozvoj IT - pro 8, proti 0, zdržel se 0. Pan starosta mluvil o
prezentovaném projektu „Sdílíme město“ – doporučil zřídit pracovní skupinu ve složení zástupců IT,
CR a kultury (také ke kontrole probíhajících prací).
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