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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 16.12.2014,
II. j m e n u j e
Ing. Lukáše Jelínka předsedou Komise pro rozvoj informačních technologií.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Zahájení, představení členů komise
Svolavatel Lukáš Jelínek zahájil schůzi komise za účasti 10 členů (Radim Fedorovič a Karel
Koubský se připojili po skončení jednání Zastupitelstva města, jehož jsou členy) a přivítal
přítomné. Následně se každý z přítomných členů komise stručně představil.
2. Volba předsedy komise
Z pléna byl jako jediný kandidát na předsedu komise navržen Lukáš Jelínek a se svou
kandidaturou souhlasil. Komise ho následně všemi hlasy přítomných (kromě samotného
kandidáta, jenž nehlasoval) zvolila a současně tím navrhla Radě města, aby ho do funkce
jmenovala.
3. Webové stránky města
Členové komise, kteří se zúčastnili společného jednání u starosty města dne 11.12.2014,
popsali, co se na jednání dohodlo a jaký má být další postup. Komise pověřila svého člena
Přemysla Urbana (jenž byl s touto záležitostí seznámen již 11.12.) vypracováním analýzy, na
jejímž základě bude připravena zadávací dokumentace na výběr dodavatele řešení webových
stránek. Analýza by měla být plně hotova do konce ledna 2015. Komise se dále věnovala i
pozdějšímu rozvoji webů, zejména implementaci nadstandardních služeb úřadu pro občany –
shodla se na nutnosti právní analýzy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť jde v tomto
ohledu o citlivou oblast.
4. Dotace IOP - průběh a aktuální stav
Ladislav Čermák informoval komisi o průběhu a aktuálním stavu procesu využití dotace z IOP
na konsolidaci IT. Do otevřeného řízení se přihlásili dva uchazeči, oba splnili veškeré
podmínky pro účast a proto byla 8.12.2014 vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Rozhodnutím o výběru by se měla 17.12.2014 zabývat Rada města, po jeho potvrzení a
doručení uchazečům poběží lhůta pro podání námitek. V optimálním případě by tedy realizace
zakázky mohla začít již v lednu 2015.
5. Plán schůzí komise
Komise se usnesla na plánu schůzí tak, že budou předem naplánovány řádné schůze s periodou
cca 2 měsíce a při potřebě projednat nějaké záležitosti v mezidobí bude svolána schůze
mimořádná. Komise pověřila Lukáše Jelínka navržením plánu schůzí s termínem do
31.12.2014; plán bude následně projednán formou e-mailové komunikace.

6. Různé
Dosavadní členové komise odpovídali na dotazy nových členů ohledně některých záležitostí,
které komise v minulém volebním období řešila. Základní přehled dosavadní práce komise byl
členům zaslán 10.12.2014 ve formě Zprávy o činnosti.
Aleš Kerner vysvětlil novým členům způsob práce s e-mailovou konferencí komise (je
hlavním nástrojem komunikace komise mimo schůze).
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 20/15 k zápisu z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 16.12.2014
II. j m e n u j e
Ing. Lukáše Jelínka předsedou Komise pro rozvoj informačních technologií.
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