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Radim Fedorovič
bude operativně naplánováno

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 21. 11. 2017.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Dotace z výzvy č. 28 IROP (vývoj a aktuální stav)
Lukáš Jelínek informoval komisi o tom, byl vybrán dodavatel první části zakázky
(infrastruktura atd.), běží lhůta pro podání námitek. U druhé části zakázky (dotace, granty) se
nepřihlásil žádný uchazeč. RM zakázku vyhlásila znovu, oddělení informatiky zajistí větší
publicitu zakázky v oboru, aby se o ní dozvědělo maximum potenciálních uchazečů. U projektu
technologického centra (výzva 06) byla odevzdána CRR závěrečná zpráva, u projektu
konsolidace ICT (výzva 22) druhá monitorovací zpráva.
2. Antivirový SW (konec zaplaceného období podpory)
Komise doporučuje prodloužení podpory na současný antivirový software (Avast!), vzhledem k
tomu, že při srovnání ceny vycházejí srovnatelné konkurenční produkty dráže, nehledě na
migrační náklady. Aleš Kerner upozornil na nebezpečí plynoucí z čerstvého malwaru (který
ještě nemusí být detekován antivirovým SW) z přinesených flash disků. Komise doporučuje,
aby se na pracovištích (např. CzechPoint), kde se často používají tyto disky, využily další
prostředky ochrany sítě MěÚ, například na úrovni síťové architektury.
3. CityVizor (podrobnější informace)
Lukáš Jelínek přednesl komisi informace o systému CityVizor získané na odborných
konferencích. Nasazení na MěÚ KH zatím brání neexistence konektorů do účetních SW (k
dispozici je v tuto chvíli jen pro Gordic). Spolek Otevřená města, jehož je KH členem, v
současné době pracuje na zajištění implementace těchto konektorů. Komise bude situaci dále
sledovat.
4. Plán schůzí na rok 2018
Lukáš Jelínek navrhl, aby se komise od pevného plánu, který byl zaveden v roce 2014 (v reakci
na zvýšení počtu členů komise), vrátila k operativnímu plánování prostřednictvím aplikace
Doodle, která umožňuje zjistit optimální termíny podle dostupnosti jednotlivých členů. Komise
s tímto návrhem vyslovila souhlas.
5. Různé
Lukáš Jelínek na konferenci OpenAlt hovořil s některými členy výboru spolku Otevřená města
ohledně rozjezdu projektů spolku, které by byly přínosné pro zapojená města. Kromě již
běžícího projektu CityVizor (převzatého od MF) se pracuje na platformě pro sdílení zkušeností

(kooperace s Wikimedia ČR), rozšíření registru smluv (kooperace se spolkem BISON –
nasazení v Kraji Vysočina a NMNM) nebo know-how z dvoukolového soutěžení IT dodávek
(Praha 7) + možnost přímo využít implementaci webu pro Prahu 7. Výbor byl dále upozorněn
na to, že má spolek na webu u KH uvedeny nesprávné informace (KH zastupuje Radim
Fedorovič, ne Lukáš Jelínek).

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 81/18 – RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj
informačních technologií ze dne 21. 11. 2017.
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