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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 26.6.2013.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Sdílený integrovaný kalendář
Jan Moravčík seznámil komisi s průběhem analýzy a s dosavadními výsledky. Po dokončení
analýzy komise projedná finální podobu a bude jednat s městským úřadem (KT, OSM,
OKCR) o návrhu řešení pro první fázi.
2. Zveřejňování záznamů ze zastupitelstva
Komise přivítala pozitivní posun v této oblasti, kdy by od zářijového jednání zastupitelstva
měly být videozáznamy opět zveřejňovány. Na základě dosavadních zkušeností s přímým
přenosem komise navrhuje jeho zachování i v budoucnu. Současně navrhuje zveřejňování
nejen videozáznamu, ale i audiozáznamu (který už byl také zveřejňován dříve a může být
zveřejněn dříve, než je zpracováno video) včetně synchronizace s jednotlivými
projednávanými body – hlasovací zařízení takový výstup přímo poskytuje.
3. Zveřejňování městských zakázek
Komise vyjádřila politování nad tím, že nebyl v zastupitelstvu přijat návrh Ladislava Šorčíka
(již dříve podpořený komisí) na zveřejňování informací o městských zakázkách, který by byl
dobrou službou občanům a podpořil by transparenci veřejné správy ve městě.

4. Městské optické spoje
Ladislav Čermák informoval komisi o dalším průběhu a stavu prací souvisejících s optickými
datovými spoji města a MP. Komise vzala informace na vědomí a bude věc dále sledovat.
5. IPv6 v síti MÚ
Ladislav Čermák informoval komisi o aktuálním stavu implementace protokolu IPv6 v síti
MÚ. Byly prodiskutovány otázky okolo dělení adresního rozsahu přiděleného
poskytovatelem internetového připojení. Oddělení informatiky bude pokračovat v
implementaci IPv6 na jednotlivých serverech.
6. eGovernment
Karel Koubský informoval o tom, že ještě stále existuje možnost získání dotací na projekty
„eGovernmentu“ (tedy elektronizace veřejné správy), ať již z ROP nebo jiných programů
(např. OP LZZ 4.2). Komise podpořila myšlenku, že by se město mělo snažit získávat tyto
dotace a budovat s jejich pomocí elektronické služby občanům (v nejširším pojetí). Komise
je připravena poskytovat v tomto odbornou pomoc.
7. Různé
Komise projednala záležitost rozpočtového opatření, kterým byly ZŠ Kamenná stezka
přiděleny finanční prostředky na řešení havárie starého serveru. Komise opět doporučuje, aby
s ní byly podobné situace v rámci možností konzultovány, aby byly prostředky města
vynakládány co nejefektivněji.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje, aby s ní byly vždy konzultovány záležitosti spadající do oblasti její působnosti
(nyní se to týkalo rozpočtového opatření zmíněného v bodě 7), jak to bylo v březnu t. r. dohodnuto
s paní místostarostkou Vepřkovou. Jsme připraveni se těmito věcmi zabývat kdykoli, bez ohledu na
schůze komise (jsme prakticky denně v elektronickém kontaktu), a vydávat doporučující stanoviska
ohledně technického řešení.

4) Reakce rady města:

Usnesení č. 617/13 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 26.6.2013
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