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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 16.9.2014.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Dotazy hosta
Host Jan Baťha projevil zájem pohovořit s členy komise a zeptat se na záležitosti týkající se
informatiky v rámci Města Kutná Hora. Po zodpovězení otázek zaměřených na HW a SW
vybavení MÚ, síťovou infrastrukturu, licencování SW, městských webů a rezervačního
systému (vše úspěšně zodpovězeno Ladislavem Čermákem, případně dalšími členy komise)
jednání komise opustil.
Integrovaný sdílený kalendář
Jan Moravčík předal 3.9.2014 aktualizovanou analýzu příslušným odborům MÚ (podle
dřívějších jednání), zatím bez připomínek. Komise doporučuje využít tuto analýzu pro další
postup, a to společně s pracemi na městských webech, protože by bylo optimální řešit vše v
rámci jednoho projektu.
Weby Kutné Hory a MÚ
Ladislav Čermák informoval o přípravě rozpočtové položky (v rámci rozpočtu na rok 2015)
pro financování nových webů. Komise doporučuje zatím neuzavírat smlouvy související s
webovými prezentacemi (do vzniku nové Rady města), vzhledem ke komplikovanosti celé
záležitosti. Komise dále doporučuje řešit web Kutné Hory („turistický“), web MÚ a
integrovaný sdílený kalendář v rámci jednoho projektu, protože podstatná část bude společná a
lze tak uspořit významné finanční prostředky. Komise považuje za důležité, aby si Město
Kutná Hora při zadávání implementace vymínilo, že získá plný přístup (včetně kompletní
dokumentace) k aplikačnímu rozhraní komponent poskytnutých dodavatelem (a pokud to bude
bez významného navýšení nákladů možné, i zdrojové kódy implementace), aby mohlo
systémy dále rozšiřovat a propojovat bez závislosti na původním dodavateli.
Dotace IOP - průběh a aktuální stav
Ladislav Čermák informoval komisi o průběhu a aktuálním stavu procesu využití dotace z IOP
na konsolidaci IT. Nyní probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů, měla
by být hotova do konce září 2014. Následně proběhne výběrové řízení, vlastní realizace
projektu by měla být zahájena ještě v letošním roce.
MojeID - možnosti dalšího využití v rámci KH
Na komisi se obrátila paní Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny KH. MKKH bude
implementovat ověřování uživatelů prostřednictvím služby MojeID založené na otevřeném

standardu OpenID. Komise tento záměr podporuje a navrhuje rozšířit využití MojeID i na další
oblasti ověřování uživatelů v rámci IT služeb města. Služba nedávno získala certifikaci QAA3
pro jednotné ověřování na úrovni Evropské unie (projekt STORK 2.0), implementace do
systémů je relativně jednoduchá a levná, pro uživatele je zdarma, pro poskytovatele služeb (tj.
město nebo jeho organizace) zdarma nebo za 1000 Kč/rok podle způsobu využití MojeID.
Byla by též případně možnost získat od provozovatele (CZ.NIC) grant na implementaci.
6. Antivirový software
Vzhledem k blížícímu se konci zaplacené podpory antivirového SW se Ladislav Čermák
obrátil na komisi ohledně doporučení, jak postupovat dál. Komise doporučuje využívat dál
stávající systém Avast, který plně vyhovuje a jeho cenová nabídka je nejvýhodnější i bez
započtení nákladů, které by vznikly při přechodu na jiný antivirový SW.
7. Převod počítačové techniky od MPSV
Ladislav Čermák informoval komisi o přijetí použité počítačové techniky od MPSV, s tím, že i
když je část této techniky zastaralá, zejména tiskárny jsou plně funkční a pořízení nových by
bylo velmi drahé. Komise to vzala na vědomí.
8. Různé
Ladislav Čermák informoval komisi o probíhajícím poptávkovém řízení na informační kiosek
pro umístění před budovu v Radnické ulici. Komise bude věc dále sledovat.
Komise doporučuje, aby RM organizovala společná setkání komisí s periodou 1–2x ročně, kde
by se mohly řešit záležitosti s přesahem přes více komisí.
Komise doporučuje, aby její činnost pokračovala i v následujícím volebním období – praxe
jednoznačně ukázala, že její existence má smysl, že komise může významně napomáhat
zkvalitňování a rozvoji informačních technologií a současně ušetřit nemalé finanční prostředky
z rozpočtu města.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje zatím neuzavírat smlouvy související s webovými prezentacemi (do vzniku nové
Rady města), vzhledem ke komplikovanosti celé záležitosti.
Komise doporučuje, aby RM organizovala společná setkání komisí s periodou 1–2x ročně, kde by se
mohly řešit záležitosti s přesahem přes více komisí.
Komise doporučuje navrhnout pro příští RM (v novém volebním období) pokračování činnosti
komise.
4) Reakce rady města:
Usnesení č. 812/14 – zápisy komisí RM – pro 6, proti 0, zdržel se 0.
a) komise pro rozvoj IT - pro 6, proti 0, zdržel se 0. Reakce rady: 1.k webovým stránkám RM
neuzavírala ještě žádné smlouvy; 2. společné setkání komisí se neformálně uskuteční dne
9.10.2014; 3. bez vyjádření
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