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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 20. 6. 2019.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Smart City
Jan Štěpnička s místostarostou Vítem Šnajdrem informovali o stavu příprav první fáze
koncepce Smart City (analýzy). Komise souhlasí s tím, aby bylo zadáno vypracování analýzy,
na kterou by navázalo vytvoření koncepce jako takové. Analýza bude financována z prostředků
města, na vytvoření koncepce jakožto strategického dokumentu je požádáno o dotaci.
Hlasovací systém
Ladislav Čermák informoval e-mailem členy komise, že smlouva na dodávku hlasovacího
systému již byla podepsána a instalace do Rytířského sálu proběhne ve třetím týdnu července
2019.
Kutnohorská menu
Na předsedu komise Lukáš Jelínka se obrátila vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu
MěÚ ohledně stavu tohoto projektu (komise v minulosti opakovaně žádala RM, ať o projektu
rozhodne; poslední stanovisko komise bylo, ať se projekt ukončí). Po osobním jednání
provedlo OCRM průzkum u provozovatelů restaurací s výsledkem, že o tuto službu není zájem
(a to ani po případném dalším rozvoji), mj. vzhledem k situaci na trhu podobných služeb.
Komise proto doporučuje, aby byl projekt ukončen.
Data od mobilních operátorů
Lukáš Jelínek zjišťoval na OCRM, jak to s touto zakázkou vypadá a co přesně bude městu
poskytnuto. Měla by zřejmě proběhnout prezentace 27.6.2019, v zatím neurčeném čase. Podle
smlouvy nebudou poskytnuta surová data, pouze přístup do aplikace dodavatele (bez určení, na
jakou dobu) umožňující zobrazování výstupů z dat.
Disková pole
Ladislav Čermák informoval e-mailem komisi o cenách prodlužování záruky na disková pole v
technologickém centru. Lukáš Jelínek navrhl otevřít diskusi ohledně další strategie datových
úložišť, vzhledem k velmi vysokým cenám používaných diskových polí. Komise se bude
společně s oddělením informatiky záležitosti dále věnovat.
Členská schůze Otevřených měst
Dne 25.6.2019 se koná členská schůze spolku Otevřená města, jehož je Kutná Hora členem. Na

základě usnesení ZM bude město na schůzi zastupovat Lukáš Jelínek. Komise se shodla na
tom, aby byl na schůzi projednán projekt systému pro vkládání podnětů, předběžně dohodnutý
s předsedou OM.
7. Systém pro vkládání podnětů
Ladislav Šorčík informoval o svých jednáních s Univerzitou Pardubice. Na UP probíhá
průzkum ohledně požadavků na systém – z těchto obecných požadavků pak vyjdeme při
definici vlastních, po oponentuře je předáme Otevřeným městům k implementaci. Pro dobu,
než bude systém v provozu, bude vhodné vytvořit formulář na webu pro odesílání podnětů
(pošle mail). Lukáš Jelínek dohodne s Ladislavem Čermákem.
8. Bezpečný router pro vaši instituci
Lukáš Jelínek informoval o bezpečnostním projektu CTI realizovaném sdruženími CZ.NIC a
CESNET pro MVČR, zároveň deklaroval svůj střet zájmů z titulu pracovního poměru ke
sdružení CZ.NIC (proto se nebude účastnit rozhodování o případném zapojení města do
projektu). V rámci projektu může samosprávný celek nebo jeho organizace obdržet do
bezplatného nájmu router Turris Omnia, podmínkou je zapnutý sběr dat k analýze proti
bezpečnostním hrozbám. Většinový postoj přítomných členů komise je, že v podmínkách
Kutné Hory není zapojení do projektu vhodné – s tím, že organizace města by měly být spíše
zapojeny do městské sítě než přímo do Internetu.
9. Jednací řád
Lukáš Jelínek s předstihem zaslal členům komise návrh jednacího řádu, který by měl ukotvit
formální procesy fungování komise. Proběhla diskuse, zda je vhodnější mít pro každou komisi
samostatný jednací řád či statut, nebo mít společný pro všechny komise. Ke shodě se nedošlo.
Alexandr Špalek navrhl, aby součástí jednacího řádu byl i postup při absencích členů (návrh na
odvolání). Komise se shodla, že ke každému návrhu na odvolání (na základě opakovaných
absencí) by se měl vyjádřit předseda, aby se na jedné straně zefektivnila práce komise, ale
zároveň aby nebyli odvoláváni členové, kteří se nemohou účastnit jednání z vážných důvodů
(ale o práci v komisi mají zájem).
10. Termín schůze
Komise se usnesla, že příští jednání bude ve čtvrtek 5. září 2019 od 18:30 v malé zasedací
místnosti ve Vlašském dvoře.
11. Různé
Podle aktuálního stavu ankety o vylepšení webu města zatím většina hlasujících preferuje
zpřehlednění a vylepšení grafické podoby.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 645/19 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 20. 6. 2019.
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