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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 8.1.2013,
II. s o u h l a s í
se zřízením veřejných bezdrátových přístupových bodů pro bezplatný přístup k Internetu v
Rytířském sále (Havlíčkovo nám. 552) a ve veřejných prostorách budovy Radnická 178.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Kontakty na komise
Ladislav Čermák informoval o vytvořených e-mailových adresách v doméně
kutnahora.cz pro účely zasílání zpráv komisím. Tyto adresy budou nastaveny podle
požadavků jednotlivých komisí (buď přesměrování na předsedu nebo rozesílání všem
členům) a budou zveřejněny na webové stránce o komisích. Zveřejnění na stránkách
jednotlivých komisí bude věcí každé komise. Komise IT vzala tyto informace na
vědomí, s tím, že svou novou adresu zveřejní místo té stávající.
2. Přímý přenos z jednání zastupitelstva
Komise projednala zkušenosti z prvního použití přímého přenosu. O přenos byl u
občanů značný zájem, který převyšoval možnosti využitelného pásma internetového
připojení města. To bylo již během přenosu operativně řešeno snížením rozlišení
obrazu (aby se zamezilo výpadkům přenosu), komise se bude dále zabývat optimálním
technickým řešením, umožňujícím poskytovat přímý přenos v dostatečné kvalitě všem

občanům, kteří budou mít zájem ho sledovat.
3. Zveřejňování záznamů ze zastupitelstva
Komise projednala stanovisko MÚ, analýzu Oldřicha Kužílka a oponentní posudek k
této analýze. Bude nadále záležitost sledovat, vzhledem k probíhajícímu projednávání
analýzy a posudku na ÚOOÚ.
4. Městské internetové domény
Ladislav Čermák informoval o úspěšné aktivaci technologie DNSSEC u domény
kutnahora.cz (zvyšuje úroveň bezpečnosti pro uživatele webů města, přitom nepřináší
náklady navíc) a o stavu procesu okolo domény nemkh.cz (doména je v držení města
jakožto právního nástupce NsAČ, používá ji však ONK a.s. a u domény byly uvedeny
neaktuální údaje – proběhly administrativní kroky k tomu, aby mohlo město doménou
disponovat a následně mohla být poskytnuta ONK, pokud bude mít zájem). Komise
vzala tyto informace na vědomí.
5. Kamerový systém MP
Ladislav Čermák informoval komisi o probíhajících změnách kamerového systému a o
průběhu soutěže na dodavatele. Komise vzala tyto informace na vědomí.
6. Sdílený integrovaný kalendář
Karel Koubský informoval o aktuálním stavu. Komise záležitost projednala a navrhla
„meziresortní“ schůzku předběžně naplánovanou na 22.1.2013 v 16 hodin. Budou
pozváni po dvou zástupcích z komisí kulturní, cestovního ruchu a sportovní, a dále
zástupci MÚ. Cílem bude zmapovat požadavky na kalendář v širším kontextu a
projednat návrhy na obsaženou funkcionalitu.
7. Veřejné WiFi připojení – Rytířský sál, Radnická ul.
Ladislav Čermák informoval o technických možnostech realizace veřejného WiFi
připojení v Rytířském sále (během jednání zastupitelstva) a v budově v Radnické ulici
(během provozních hodin). V Rytířském sále je z technického hlediska vše připraveno a
spuštění je věcí administrativního rozhodnutí. V Radnické ulici je k dispozici příslušná
kabeláž a jediným potřebných technickým krokem je instalace WiFi AP (odd.
informatiky má k dispozici). Komise proto navrhuje Radě města, aby souhlasila se
zprovozněním těchto přístupových bodů jakožto služby města občanům.
8. Internetová verze Kutnohorských listů
Šéfredaktor KHL Jan Šmok informoval komisi o technických požadavcích na spuštění
internetové verze Kutnohorských listů. Doména kutnohorskelisty.cz je v držení města,
materiály pro publikování jsou k dispozici (jde v zásadě o totéž, co se používá pro
tištěnou verzi a pro facebookovou stránku města), publikační systém je zdarma a je
připraven plnit svůj účel. On-line verze KHL bude poskytovat mnohem širší možnosti
než dva dosavadní komunikační kanály (FB stránka je omezená na uživatele
Facebooku, tištěná verze má omezený rozsah a vychází jen jednou měsíčně). Problémy
jsou zatím s přístupem ze sítě MÚ – bude operativně řešeno odd. informatiky. Po
doladění grafické podoby a naplnění obsahem bude internetová verze KHL připravena

ke spuštění.
9. Koncepce webových stránek města
Komise konstatuje, že neobdržela slíbenou zprávu o přípravě koncepce, nemůže proto
jakkoli zhodnotit současný stav. Bude se urgovat u tajemníka MÚ. Dále byl projednán
stav webu MÚ a možnosti jeho vylepšování. Ladislav Čermák zjistí možnosti spisové
služby ohledně implementace „sledování osudu podání“ (jako již poskytují různé úřady,
např. ČÚZK nebo ÚPV).
10. IPv6 konektivita, weby přes IPv6
Komise projednala aktuální stav využívání internetového protokolu IPv6 v rámci města
(ve smyslu Usnesení Vlády ČR č. 727/2009). IPv6 konektivita byla součástí
technických požadavků při výběru dodavatele internetové konektivity pro město.
Ladislav Čermák informoval komisi o aktuálním stavu. Dodavatel konektivity byl
požádán o přidělení adresního prostoru (vyřizuje se), bude třeba nakonfigurovat
směrovače (je třeba zjistit technické detaily) a servery. Komise bude proces dále
sledovat a jeho vývoj projedná na příští schůzi.
11. Různé
U motorgenerátoru pro TC ještě probíhá reklamace u dodavatele. Ladislav Čermák
ujistil komisi, že nepřítomnost motorgenerátoru nemá negativní dopady na provoz IT
města v případě výpadku v dodávce elektřiny (klíčové servery a další zařízení města
jsou připojeny na UPS s kapacitou baterií na 15 hodin). Komise bude záležitost dále
sledovat.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise navrhuje (zabývala se tím již dříve) zřízení veřejných přístupových bodů WiFi pro
přístup k Internetu v Rytířském sále (při jednání zastupitelstva) a v budově v Radnické ulici
(tak, aby byla pokryta především oblast občanů čekajících kvůli registru vozidel). Byla by to
významná služba občanům, kteří ve stále větší míře disponují přístroji (mobilnímí telefony,
tablety apod.), které mohou bezdrátové připojení využít a běžné mobilní datové tarify jsou
poměrně drahé. Taková služba je již k dispozici na mnoha veřejných místech – v hotelích,
restauracích, nemocnicích, úřadech apod. Městská část Praha 5 ji poskytuje dokonce na většině
svého osídleného území (i když nutno dodat, že s poměrně značnými náklady).
Náklady na zřízení přístupových bodů budou v podstatě nulové, v Rytířském sále je vše již
připraveno, v Radnické stačí připojit zařízení, kterým oddělení informatiky disponuje. Provoz
veřejného připojení by probíhal zcela mimo vlastní síť MÚ a v nevyužitém pásmu
internetového připojení, tedy bez rizika pro síť a data MÚ.
Připojení by bylo pro občany zdarma – v případě zpoplatnění by řešení pravděpodobně nebylo
rentabilní v důsledku značné administrativy a souvisejících nákladů (město by muselo mít
oprávnění ČTÚ pro podnikání v elektronických komunikacích, zajišťovat záznam provozních a
lokalizačních dat, sestavovat statistické výkazy atd.), nehledě na nutnost řešit formu placení.

Komise tedy navrhuje Radě města, aby souhlasila se zřízením těchto přístupových bodů a
uložila ing. Ladislavu Čermákovi, vedoucímu oddělení informatiky, jejich realizaci. Návrh
příslušného usnesení je formulován výše.
4) Reakce rady města:
Ad 1) Záležitosti kanceláře tajemníka
Usnesení č. 94/13 – zápis komise pro rozvoj informačních technologií – pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Reakce RM: 0 (nebyly žádné připomínky ze strany komise)
Usnesení č. 95/13 – popis administrativních procesů – souhrn kultur. a sport. akcí - pro 8,
proti 0, zdržel se 0. Viz bod ad 3) Návštěvy.

Ad 3) Návštěvy
Ing. Jan Moravčík a Ing. Lukáš Jelínek z komise pro rozvoj IT
Zástupci komise pro rozvoj informačních technologií přišli radu seznámit s návrhem možnosti
tvoření sdíleného kulturního kalendáře. Jan Moravčík radním popsal software pro sdílený
kulturní kalendář ke zlepšení informovanosti občanů o konaných akcích ve městě, který by
měl zabránit, aby se akce nekřížily. Popsal systém práce: vstupní modul, databáze, modul
(vlastní schválení dle data, místa konání), výstupy. Předseda komise pan Jelínek doplnil
informace pana Moravčíka o části, které jsou jako první potřeba udělat a finanční stránku.
Prvním krokem je zmapovat procesy v rámci úřadu – odbory, kterých se to týká, aby sdělily,
jakým způsobem jednotlivé žádosti zpracovávají, až po jejich schválení. Tři varianty nákladů –
1. systém hrazen z rozpočtu města, popř. dotace, realizováno informačním centrem; 2.
provozováno organizací řízenou městem; 3. bez finanční účasti města a provoz by zajišťoval
jiný provozovatel (komerční služby). Pan tajemník sdělil, že odbory, kterých se to týká, jsou
OSM, OKCR a KT – navrhl osobně s nimi projednat. Na konec diskuse byli pánové pozváni na
poradu vedoucích odborů, která se koná v pátek 22.2.2013 a tam by s návrhem systému
mohli úřad přímo podrobně seznámit. Pan Jelínek na základě zápisu komise požádal o
odsouhlasení návrhu usnesení o zřízení internetu v budově Vl. dvora a Radnická – RM
souhlasila.
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