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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 4.9.2012.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. zakázka na internetovou konektivitu: zhodnocení, zpráva pro RM
Komise konstatuje, že pořízení nové internetové konektivity bylo realizováno úspěšně.
Ing. Čermák připraví zprávu o zakázce pro RM.
2. problematika Facebooku – správa stránky města, vkládání informací
Komise projednala současný stav facebookové stránky města a shledala jako velký
problém neexistenci „hlavního správce“, který by byl zodpovědný za důstojnou prezentaci
města na FB a za zajištění pravidelné informovanosti občanů prostřednictvím FB stránky.
3. městské weby (kutnahora.cz, mu.kutnahora.cz) – aktuální stav
Komise žádá o podání zprávy o průběhu úprav webů města.
4. neexistence člena komise za RM
Karel Koubský již není členem RM, chybí přímá vazba na RM. Komise navrhuje, že bude
přímou komunikaci s RM zajišťovat ing. Čermák (člen komise a vedoucí odd.
Informatiky). Jmenování nového člena komise za RM není nutné.
5. přímá komunikace mezi komisemi
Komise považuje za nutné zveřejnění kontaktů na komise RM. U záležitostí, které

souvisejí s působností jiných komisí, je třeba, aby byly zápisy z jednání komisí posílány
dotčeným komisím bezprostředně po jednání.
6. stav městských chrániček optických kabelů
Komise byla informována o stavu chrániček a doporučuje ustanovit ing. Čermáka
koordinátorem pro záležitosti plánování a umísťování chrániček optických kabelů.
7. průběh realizace technologického centra
Komise byla informována o postupu prací na realizaci TC a bude vývoj dále sledovat.
8. různé
Komise pověřuje svého předsedu zjištěním informací ohledně nákladů na přesun kamery
MP, který byl již projednáván na dřívějších schůzích komise.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise žádá o ustanovení hlavního správce facebookové stránky města, který bude zodpovědný
za důstojnou prezentaci města na FB a za zajištění pravidelné informovanosti občanů
prostřednictvím FB stránky.

Komise žádá o zveřejnění kontaktů na komise RM na webu mu.kutnahora.cz a o určení, aby
u komisemi RM projednávaných záležitostí, které souvisejí s působností jiných komisí, posílaly
dotčeným komisím zápis bezprostředně po svém jednání.

Komise doporučuje ustanovit ing. Ladislava Čermáka, vedoucího oddělení informatiky,
koordinátorem pro záležitosti plánování a umísťování chrániček optických kabelů.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 729/12 – zápisy komise pro rozvoj inf. technologií - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
-

Ing. Vopálková se zeptala, kdo zveřejní na městskou web stránku např. kulturní kalendář.
Pan tajemník zodpověděl, že právě tato komise doporučila spolupráci na změně
městských stránek s panem Obrazem (zastřešoval bývalý mst. Koubský). K výrazným
změnám nedošlo, tajemník bude řešit s panem Obrazem. Ing. Vopálková navrhla, aby na
přechodnou dobu městské stránky aktualizoval Mgr. Ladra do vyřešení nového způsobu
(od nového roku nově z dotačního titulu „Otevřený úřad“).

-

ke správci facebookové stránky – ujme se redaktor KHL pan J. Šmok;

-

ke zveřejnění kontaktů na komise – jde o osobní údaje, poskytovat se nebudou;

-

RM souhlasí s tím že koordinátorem záležitostí chrániček optických kabelů bude vedoucí
odd. informatiky Ing. Čermák

