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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 9.2.2016.
II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit usnesení o pověření pana ing. Ladislava Šorčíka zastupovat Město Kutná
Hora na členských schůzích spolku Otevřená města, z. s., podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Nové weby města
Ladislav Čermák informoval komisi o průběhu a stavu realizace zakázky na nové weby města.
Poslední konzultační schůzka proběhla 4.2.2016, kdy se především vyjasňovaly nejasnosti z
prvního školení redaktorů 29.1.2016 a řešil protokol o shodě, který bude sepsán při předávání
zakázky městem od dodavatele. Lukáš Jelínek upozornil na dosavadní duplicitu informací o
sídlištích (na starém webu MÚ), kdy se informace obtížně hledají. Podle struktury nového
webu připravené MÚ by však k duplicitě nemělo dojít, protože samostatná sekce pro sídliště už
nebude existovat (informace budou pod komisí).
Kutnohorská menu
Členové komise, paní Bucifal (IC) a pan Šmok (KH listy) dostali k otestování opravenou a
vylepšenou verzi. Nyní probíhá zapracovávání připomínek, poté bude verze spuštěna v ostrém
provozu.
Poptávkové řízení na mobilní telefonní služby
Komise se na základě žádosti pana starosty znovu věnovala záležitosti poptávkového řízení na
mobilní telefony – nutno dořešit do pátku 12.2.2016 kvůli poskytnutí dostatečného času na
vypracování nabídek uchazeči a lhůtám pro přenos čísel. V návaznosti na e-mailovou
komunikace komise doporučuje nechat vypracovat nabídky s HW budgetem 70 tisíc Kč a bez
budgetu. Ladislav Šorčík získá od pana Plavce (MÚ) data pro doladění poptávky (žádost
odeslal e-mailem ještě během projednávání bodu). Vzhledem k technickým podmínkách se
nyní nebudou řešit pevné linky, poptají se později (nutno pohlídat konec smlouvy). Lukáš
Jelínek sepíše do 12.2.2016 10:00 dohodnuté podmínky poptávky do dokumentu pro pana
Plavce.
On-line přenosy ze ZM
Ladislav Čermák informoval komisi o testu on-line přenosů a záznamů ze zastupitelstva
pomocí automatických kamer (najíždějí na zastupitele, který má slovo, k obrazu se doplňuje

jméno a politická příslušnost). Současná nabídka rozšíření hlasovacího systému H.E.R. o tuto
funkci je však poměrně drahá (investice přes 200 tisíc, za každé jednání ZM 2500 Kč, další
náklady na uložení videa na serveru provozovatele), proto komise nedoporučuje za těchto
podmínek přejít na tuto technologii. Ladislav Čermák poptá možnosti pro ukládání videa na
serverech města (nyní sice lze, ale bez indexace, která umožňuje přecházet přímo na
projednávané body), což by výrazně snížilo náklady.
5. Otevřená města
Zastupitelstvo města schválilo vstup do spolku Otevřená města. Na základě pozměňovacího
návrhu bylo na ZM navrženo, že by město ve spolku zastupoval Ladislav Šorčík, tento návrh
nebyl přijat. Komise však přesto navrhuje, aby vzhledem k velkému vytížení Radima
Fedoroviče zastupitelstvo znovu zvážilo pověření jiného člena zastupitelstva – komisí byl
navržen opět Ladislav Šorčík, ten se svým navržením souhlasí. Přílohou zápisu z jednání
komise bude návrh usnesení ZM pro tuto záležitost.
6. Optická síť v historickém centru
Lukáš Jelínek navrhl otevřít záležitost využití optické sítě v historickém centru města, která
byla vybudována s přípojkami do domů, kde o ně byl zájem. Optická síť se stále prakticky
vůbec nevyužívá. Aleš Kerner sdělil, že při instalaci optických spojů pro městskou policii byly
neodborným přístupem realizujících firem poškozeny komory tak, že v nich nelze pracovat na
síti bez rizika zničení instalace pro MP. Připojení jednoho uživatele na síť by stálo 4-7 tisíc Kč,
bez započtení nákladů na nové komory. I při nulovém nájmu by to bylo pro provozovatele
zřejmě komerčně nezajímavé, asi jedinou možností je získání vhodné dotace a zprovoznění
městem, s následným pronajímáním, třeba i po částech.
7. Informační systém pro městskou policii
Komise zatím nemá žádné informace o tom, jak je využíván informační systém pro MP
pořízený v rámci konsolidace IS – zejména jakých přínosů se povedlo dosáhnout, zda jsou/byly
nějaké problémy s používáním apod. Jan Moravčík do příštího jednání komise dohodne
možnost konzultační návštěvy členů komise na MP.
8. Info o činnosti komisí
Informace o komisích RM na webu MÚ jsou nejednotné a zejména tam chybí popis toho, čím
se jednotlivé komise zabývají. Komise se shodla na tom, že by se to mělo řešit v rámci nového
webu – s tím, že tam informace vloží oprávnění editoři z MÚ (podle toho, kam která komise
spadá). Dále komise doporučuje, aby RM uspořádala 1x ročně workshop, kterého by se
účastnili předsedové a případně další zástupci komisí a kde by se řešila vzájemná spolupráce
komisí a společné záležitosti.
9. Atesty ISVS
Ladislav Čermák informoval o situaci ohledně atestů ISVS – je v kontaktu se zástupci krajů a
měst, kde se stejná věc také řeší. Zatím není jasné, jak správně postupovat. Komise bude věc
dále sledovat.
10. QR platby městských poplatků
Jan Moravčík v e-mailové konferenci navrhl, aby se na poukázky pro platbu městských
poplatků (psi, odpady…) tiskl kód pro QR platby, aby se usnadnilo placení prostřednictvím
mobilního bankovnictví. Ladislav Čermák prověřil situaci a projednal záležitost s
ekonomickým odborem a s firmou Geovap. Poukázky budou opatřeny QR kódem, současný
čárový kód zůstane (ekonomický SW zatím nepodporuje QR kódy), náklady na realizaci 10
tisíc Kč jednorázově.
11. Různé
Ladislav Čermák informoval o zavedení GPS sledování vozidel MÚ. Vše proběhlo bez
problémů. Komise se k věci vrátí po 1 roce provozu, aby se vyhodnotil výsledek nasazení.
Aleš Kerner doporučil, aby se při plánování rekonstrukce Vlašského dvora počítalo s instalací
kabelu mezi serverovnou a místem, kam by šel umístit motorgenerátor pro servery. Výrazně by

se tak usnadnila situace při delších výpadcích elektřiny, odpadla by ruční manipulace s
motorgenerátorem. Ladislav Čermák si tuto věc ohlídá.
Komise navrhuje, aby město pro svou propagaci využilo registrační značky svých vozidel.
Poplatky za RZ na přání jsou příjmem města, proto by byly náklady pouze na výrobu RZ.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Přítomní členové komise se shodli na tom, že by se měl aspoň 1x ročně uspořádat workshop, kde by
předsedové (případně jiní členové) všech komisí probrali společné záležitosti (týkající se všech
komisí), vyměnili si zkušenosti a dohodli se na konkrétní spolupráci mezi komisemi. V současné době
je mezi některými komisemi v podstatě nulová komunikace, i přes snahu některých komisí a jejich
členů s ostatními komisemi komunikovat. Často se přitom řeší věci, ke kterým má co říci více komisí.
Společný workshop by mohl leccos vyřešit.
Přestože propagace města nepatří do oblasti působnosti komise pro IT, vzešel z pléna nápad na využití
registračních značek na městských vozidlech. Mohly by se používat RZ jako například 001 KH0RA,
002 KH0RA apod. - konkrétní podobu by mohlo stanovit OCRM MÚ. Náklady by byly v řádu
stokorun na každé vozidlo, město by poplatek platilo vlastně samo sobě, takže by bylo potřeba zaplatit
pouze výrobu tabulek. RZ by navíc byly přenosné na další vozidla (při pořízení nového místo starého).
4) Reakce rady města:
Usnesení č. 266/16 - zápis komise pro rozvoj inf. technologií - pro 8, proti 0, zdržel se 0. Pan
Fedorovič podotkl, že na členských schůzích spolku Otevřená města by měl být někdo z koalice, proto
doporučil bod II. neschvalovat. RM souhlasila s tím, aby usnesení ZM č. 6/16 zůstalo v platnosti.
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