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Komise pro rozvoj informačních technologií
22.5.2012
Ladislav Šorčík, Aleš Kerner, Jan Moravčík, Lukáš Jelínek, Ladislav Čermák
Karel Koubský
Není určen
Dle potřeby řešení aktuálních problémů, svoláváme se elektronicky

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města pověřuje Komisi pro rozvoj informačních technologií vypracováním návrhu podmínek
výběrového řízení na zajišťování internetové konektivity pro Město Kutná Hora a technologické
centrum.
Odůvodnění viz bod 7) zápisu.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. mobilní telefony
2. certifikát pro Město Kutná Hora
3. informace na webu města a Facebooku
4. komunikace s IT oddělením města a kooperace s IT komisí
5. vylepšení rezervačního systému MÚ po vzoru Kladna
6. zveřejňování dokumentů na úřední desce v jednotném formátu
7. konektivita pro město - jasné definování parametrů pro poptávkové/výběrové řízení
8. zakázka na TC - požadavek na informace od města
9. informace, jak je na tom zřízení IT oddělení v Tech. Službách
10. SMS parkovné – diskutováno elektronicky
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise žádá odpovědi na na otázky vzniklé z bodů programů (viz zápis).
Informaci dle bodu 1) zápisu – kdo je zodpovědný za automatickou prolongaci smlouvy na mobilní
telefony a sdělení, jaká opatření byla v reakci na tuto situaci učiněna, aby se tato situace nemohla do
budoucna opakovat (včaná výpověď smlouvy tak, aby nedošlo k automatické prolongaci).
Informace dle bodu 5) zápisu - Komise žádá o zjištění informací ohledně možností rozšíření funkcí
rezervačního systému MÚ po vzoru Magistrátu města Kladno.
Informace dle bodu 8) zápisu - Komise požaduje sdělení, zda bylo při zadávání zakázky na
technologické centrum přihlédnuto k jejím připomínkám k zadávacím podmínkám
Komise navrhuje:
Dle bodu 3) zápisu - umístění viditelného odkazu (směřujícího na stránku města na Facebooku) na
hlavní stránky webů www.kutnahora.cz a mu.kutnahora.cz
Dle bodu 6) zápisu - Komise navrhuje umísťovat dokumenty na elektronickou úřední desku
v jednotném formátu PDF, elektronicky podepsané.

4) Reakce rady města:

Zápis Komise pro rozvoj informačních technologií
Datum: 22. 05. 2012
Místo: Restaurace Opat
Přítomni: Ladislav Šorčík, Aleš Kerner, Jan Moravčík, Lukáš Jelínek, Ladislav Čermák
Začátek: 19.00




1. mobilní telefony (Aleš Kerner)
o

Komise požaduje zjištění viníka (viníků) nastalé situace ohledně nové smlouvy na
mobilní komunikaci a sdělení, jaká opatření byla v reakci na tuto situaci učiněna, aby
se tato situace nemohla do budoucna opakovat (včaná výpověď smlouvy tak, aby
nedošlo k automatické prolongaci)

o

Komise navrhuje před vypršením aktuální smlouvy udělat poptávkové řízení na
nového dodavatele a tím dosáhnout co možná největší úspory na telekomunikačních
poplatcích.

o

Komise žádá, aby s ní byla konzultována poptávková řízení v oblasti telekomunikací.

2. certifikát pro Město Kutná Hora
o





Komise opětovně požaduje zjištění možností ohledně získání důvěryhodného SSL/TLS
certifikátu pro Město Kutná Hora (podporovaného ve všech běžných webových
prohlížečích). Dřívějším dvěma žádostem nebylo dosud vyhověno.

3. informace na webu města a Facebooku (Lukáš Jelínek)
o

Komise žádá o umístění viditelného odkazu (směřujícího na stránku města na
Facebooku) na hlavní stránky webů www.kutnahora.cz a mu.kutnahora.cz.

o

Komise žádá o průběžnou zprávu o plnění koncepce tvorby obsahu webu města.

4. komunikace s IT oddělením města a kooperace s IT komisí

o


5. vylepšení rezervačního systému MÚ po vzoru Kladna (Jan Moravčík)
o





o

Komise projednala aktuální podmínky poptávkového řízení a předložené nabídky.

o

Komise konstatuje, že v poptávkovém řízení nebyla dostatečně stanovena kritéria pro
poskytování konektivity (SLA, reakční doba, doba opravy atd.).

o

Komise navrhuje, že vypracuje návrh výběrového/poptávkového řízení a předloží
kvalitativní požadavky na konektivitu pro město a technologické centrum.

o

Uzavření jakékoli smlouvy na základě proběhlého poptávkového řízení komise
nedoporučuje – vzhledem k důležitosti zajištění konektivity konstatuje, že nebyl
osloven dostatečný počet uchazečů.

o

Komise navrhuje, aby Rada města schválila toto usnesení:
Rada města pověřuje Komisi pro rozvoj informačních technologií vypracováním
návrhu podmínek výběrového řízení na zajišťování internetové konektivity pro Město
Kutná Hora a technologické centrum.

8. zakázka na TC - požadavek na informace od města
Komise požaduje sdělení, zda bylo při zadávání zakázky na technologické centrum
přihlédnuto k jejím připomínkám k zadávacím podmínkám.

9. informace, jak je na tom zřízení IT oddělení v Tech. službách (Karel Koubský)
o



Komise navrhuje umísťovat dokumenty na elektronickou úřední desku ve formátu
PDF, elektronicky podepsané.

7. konektivita pro město - jasné definování parametrů pro poptávkové/výběrové řízení

o



Komise žádá o zjištění informací ohledně možností rozšíření funkcí rezervačního
systému MÚ po vzoru Magistrátu města Kladno.

6. zveřejňování dokumentů na úřední desce v jednotném formátu
o



Vyřešeno účastí vedoucího oddělení IT na jednání komise.

Pro nepřítomnost Karla Koubského nebylo projednáno.

10. SMS parkovné – doprojednáno elektronicky
o

Komisi mrzi, že s nebyl projekt SMS parkovného řešen a nemohla dát své doporučení
ohledně prezentace projektu.

o

Komise doporučuje, aby byl odkaz na SMS parkovné umístěn na hlavní stránku webu
města http://mu.kutnahora.cz/. Nyní je sms parkovné v podstatě nedohledatelné.
Nelze vyhledat ani ve vyhlédavacím formuláři

o

Komise doporučuje zviditelnit odkaz na jednoduchý návod, který je umístěn na
https://secure.maternacz.com/kutnahora/download/KutnaHora_cedule_komplet_pr
ehled.pdf.

o

Komise doporučuje, aby web pro informace o SMS parkovném byl umístěn přímo na
stránkách města a ne na https://secure.maternacz.com/kutnahora/, takto působí
prezentace velice nedůvěryhodně. I logo města na těchto stránkách není v
odpovídající kvalitě a ještě je zde v podstatě zdarma prezentována reklama na značku
Škoda.

Zapsal: Lukáš Jelínek
Vystavil: Ladislav Šorčík
Elektronicky ověřil:

