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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 informační technologie dne 24. 1. 2019,
II. j m e n u j e
Ing. Lukáše Jelínka předsedou Komise pro informační technologie,
III. u k l á d á
odboru investic a odboru správy majetku městského úřadu informovat Komisi pro informační
technologie o všech připravovaných investičních akcích.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Zahájení, představení členů
Bývalý předseda komise Lukáš Jelínek zahájil jednání a přivítal členy a místostarosty.
Následně se všichni přítomní krátce představili.
2. Volba předsedy, případně místopředsedů
Jediným kandidátem na předsedu byl bývalý předseda Lukáš Jelínek, komise ho do funkce
zvolila a tedy navrhla RM jeho jmenování. Proběhla krátká diskuse o možné volbě
místopředsedy, na tuto funkci nebyl navržen žádný kandidát.
3. Uvedení nových členů do dosavadní agendy
Lukáš Jelínek ve spolupráci s dalšími členy komise představil novým členům dosavadní
agendu, kterou se komise zabývala v minulých volebních obdobích. Materiály týkající se
dosavadní agendy budou zpřístupněny prostřednictvím datového úložiště. Pro komunikaci v
rámci celé komise se využívá e-mailová konference.
4. Zpráva zástupce města z členské schůze spolku Otevřená města
Lukáš Jelínek stručně informoval komisi o členské schůzi spolku Otevřená města (OM), jehož
je Kutná Hora členem. Zprávu rozešle členům komise v elektronické podobě.
5. Další spolupráce v rámci Otevřených měst
Proběhla delší diskuse o současné úrovni spolupráce v rámci OM (zatím je prakticky jen ve fázi
vzájemné komunikace, není nasazen žádný z projektů OM). Komise souhlasila s návrhem pana
místostarosty Šnajdra, aby byl zástupce OM pozván na příští jednání ZM (19.3.2019), pokud to
bude možné (dohodne Lukáš Jelínek).
6. Koncepce Smart City

Proběhla delší diskuse o stavu příprav koncepce. Komise na základě úkolu od RM v minulosti
připravila podklady a předala je RM, dosud však k vypracování koncepce nedošlo. Bude nutné
se k záležitosti co nejdříve vrátit, podklady ověřit a případně aktualizovat, na jejich základě
nechat zpracovat koncepci a podle ní poté – v souladu s potřebami města – ji postupně
naplňovat. Aleš Kerner upozornil na potřebu ohlídat u investičních akcí přípravu pro využívání
moderních technologií (včetně potenciálu dalšího rozvoje), aby nevznikaly zbytečné náklady a
další komplikace z dodatečných úprav. Komise může akcím věnovat odbornou pozornost,
potřebuje k tomu ale včasné informace. Na základě toho komise doporučila RM schválit
usnesení, kterým uloží odboru investic a odboru správy majetku informovat o všech chystaných
akcích.
7. Lepší místo -> Zlepšeme Česko
Kutná Hora v minulosti využívala systém Lepší místo (LM), umožňující občanům vkládat
podněty ohledně nedostatků ve městě, různých námětů apod. Na podzim 2018 došlo k fúzi
systému se systémem Zlepšeme Česko (ZČ), kdy byl provoz LM ukončen a data částečně
přenesena do ZČ. Současný stav je takový, že si lze zobrazovat dřívější podněty a vkládat je
přes mobilní aplikaci nebo přes web Zmapujto.cz, ale na úřadě nefunguje distribuce a
vyřizování podnětů – to měl realizovat systém Mobilní rozhlas, který je rovněž součástí ZČ.
Ten ale není na úřadě dosud nasazen. Místostarostové přislíbili zjistit, kde nastala chyba a jak
vše uvést do pořádku po provozní i smluvní stránce (dosud existuje smlouva s provozovatelem
LM, s provozovatelem ZČ smlouva není).
8. Rozvoj městských webů
V rozpočtu města je každoročně schvalována částka 500 tisíc Kč na rozvoj webů (její čerpání
záleží na situaci, v roce 2018 nebylo čerpáno vůbec). Komise v minulosti připravila několik
návrhů pro nové služby občanům (např. sledování podání, služby v oblasti místních poplatků
atd.), dále nyní paní místostarostka Doušová doporučila vylepšení grafiky a struktury. Po
diskusi se komise usnesla, že připraví webovou anketu, kde budou moci občané hlasovat pro
jednotlivá vylepšení webů. Pro dostatečně reprezentativní účast by se anketa propagovala ve
webových Kutnohorských listech a sociálních sítích.
9. Konsolidace domén, hostingů a služeb
Lukáš Jelínek a Ladislav Čermák informovali o probíhajícím procesu konsolidace
internetových domén, hostingů a různých služeb (úkol od RM, analýza, usnesení RM,
realizace, posun termínu splnění usnesení). Pan místostarosta Šnajdr informoval o výsledku
jeho jednání s řediteli škol o tomto procesu a doporučil vytvoření dokumentu, který vysvětlí
smysl a cíle konsolidace. Komise se usnesla, že dokument připraví.
10. Rozklikávací rozpočet
Proběhla delší diskuse o způsobu realizace rozklikávacího rozpočtu. Ten lze řešit pomocí
aplikace Cityvizor od OM (zdarma) nebo pomocí modulu do systému Fenix (placeného). V
prvním případě implementace naráží na problém s automatizací přenosu dat ze systému Fenix
(tvůrce systému nechce poskytnout podporu pro toto), ve druhém případě to znamená náklady
pro město a nejistotu vyplývající z vazby na dodavatele. Lukáš Jelínek byl již v kontaktu se
zástupce OM, který má informace o úspěšném propojení Cityvizor–Fenix, zjistí o tom
podrobnější informace.
11. Hlasovací systém v Rytířském sále
Podle informací od dodavatele současného hlasovacího systému (instalován v roce 2002) již
tento systém není podporován, v případě poruchy více hlasovacích karet, než je ještě v rezervě
úřadu (poslední 2 ks), by nebylo možno zajistit jeho fungování. Je proto nezbytné, aby se v
brzké době pořídil systém nový. Komise společně s oddělením informatiky připraví technické
požadavky na nový systém, následně nechá RM připravit zadání zakázky a tuto zakázku
vyhlásí.
12. Různé

Komise se usnesla na tom, že se její příští schůze uskuteční 28. února 2019 od 19 hodin.

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

4) Reakce rady města:
Materiál č. 1/01 – Usnesení č. 178/19 – RM I. bere na vědomí
a) zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 24. 1. 2019,
b) zvolení pana Ing. Lukáše Jelínka předsedou Komise pro informační technologie,
II. ukládá odboru investic a odboru správy majetku městského úřadu informovat Komisi pro
informační technologie o všech připravovaných investičních akcích.
- pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Pan starosta informoval, že se na ZM pozve zástupce spolku Otevřená města. Paní mst. Doušová
přednesla informaci, že nové hlasovací zařízení je ve fázi příprav zadávacího řízení.

Zapsal:
L. Jelínek, L. Čermák
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