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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 26.2.2014.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Informační systém pro městskou policii
Karel Koubský a Lukáš Jelínek informovali komisi o závěrech ze schůzky na MP dne
25.2.2014, kde bylo mj. prezentován informační systém MP Manager. Komise doporučuje,
aby se MP seznámila se zkušenostmi MP s informačními systémy v jiných městech, následně
vyhlásit poptávkové řízení na pořízení informačního systému nebo jeho využití formou
služby (cloudové řešení) podle ekonomické výhodnosti a rozpočtových možností.
Jednoznačně však podporuje pořízení nového IS pro MP, který by výrazně usnadnil práci
strážníků, zrychlil a zefektivnil procesy a umožnil se více věnovat bezpečnosti namísto řešení
administrativy.
2. Projekt Lepší místo
Komise hodnotí z zásadě kladně rozjezd projektu, jsou zde ale dvě věci, které je potřeba
vyřešit. Jednou je administrační sekce pro MÚ – podle Ladislava Čermáka je administrace
před dokončením a provozovatelé portálu mu věnují maximální úsilí. Druhou komplikací je
neřešení/nekomunikace v případě některých hlášení, která se předávají mezi odbory MÚ. Zde
komise doporučuje, aby byla komunikace projednána na poradě vedoucích odborů. Účast v
projektu Lepší místo je významnou službou pro občany města a byla by škoda nevyužít jejího
potenciálu.
3. Mobilní aplikace pro turisty
Karel Koubský informoval komisi o probíhajících jednání ohledně vytvoření mobilní
aplikace pro turisty s širší územní působností, než je Kutná Hora (do jednání je zapojena i
Místní akční skupina Lípa pro venkov). Záležitost je na samém počátku a komise ji bude dále
sledovat.
4. Nový web města
Karel Koubský informoval o aktuálním stavu příprav nového webu města. Připravovaná
podoba se podstatně odchýlila od dřívějšího doporučení komise, aby byl obsah zcela oddělen
od vzhledu webu. Tuto podobu lze považovat za provizorium, komise doporučuje co
nejdřívější přechod k řešení založenému na správě obsahu oddělené od vzhledu.
5. Registr řidičů atd. - převzetí správy HW od ministerstva dopravy
Ladislav Čermák informoval o rozhodnutí ministerstva dopravy povinnosti spojené se
správou počítačů, tiskáren a dalšího vybavení spojeného s dopravní agendou přenést na ORP.
Obce mají možnost odkoupit za nízkou cenu používanou výpočetní techniku, Svaz měst a

obcí ČR se snaží o další snížení ceny. Komise doporučuje za nabízené ceny tuto techniku
odkoupit, je to podstatně výhodnější než pořízení nové techniky.
6. Výzva č. 22 IOP
Komise přivítala pana starostu Ivo Šance, informovala ho o řešené agendě a následně byly
společně projednávány záležitosti související s oblastí působnosti komise. Zejména se to
týkalo aktuální možnosti využití dotace až 6 mil. Kč z Výzvy č. 22 IOP, kdy lze takto
financovat (se spolufinancování města ve výši 15 %) čtyři oblasti rozvoje informačních
technologií. Ladislav Čermák již předem vytipoval řadu konkrétních investičních akcí (v
oblasti posílení bezpečnosti dat a infrastruktury a v oblasti konsolidace IT), které by se mohly
v rámci využití dotace realizovat. Věc bude potřeba podrobněji rozpracovat v rámci oddělení
informatiky, komise se k ní vrátí na příští schůzi.
7. Integrovaný sdílený kalendář
Pro další posun je zcela nezbytné v nejbližším možném termínu uspořádat schůzku se
zástupci jednotlivých odborů MÚ, kde se projednají výsledky analýzy. Komise pověřila
Lukáše Jelínka zorganizováním této schůzky, které by se zúčastnil přinejmenším ještě Jan
Moravčík jakožto autor analýzy.
8. Různé
Komise projednala záležitost případného sjednocování verzí kancelářského softwaru na MÚ a
volbu optimálního licenčního modelu. K věci se ještě vrátí později.
Komise doporučuje oddělení informatiky využít software Microsoft SharePoint, který má
MÚ již k dispozici, pro správu dokumentů a řízení přístupu k nim, případně také pro provoz
vnitřního informačního portálu.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
a) komise pro rozvoj IT – pro 8, proti 0, zdržel se 0. Ing. Vopálková k bodu č. 2 „Projekt Lepší
místo“ – nekomunikace předávání hlášení mezi odbory → pan tajemník upřesnil, že se na tom již
pracuje,byla to nedokonalost aplikace, kterou jsme obdrželi, mělo by být již vyřešeno. Mgr.
Smetáček k boru č. 1 „Inf. systém pro MP“ – zpracuje zprávu, která radním přiblíží, co by inf.
systém přinesl. Tajemník doplnil, že by bylo možné tuto záležitost financovat z dotačních
prostředků. Reakce rady: 0
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