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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 24.2.2015.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Prezentace InCity
Komise přivítala pana Jiřího Křepelku z firmy Intelis, který prezentovat projekt InCity a
následně odpovídal na dotazy členů komise. Pokud se město zapojí do projektu mobilní
aplikace (zahrnující různá města v rámci ČR), zaplatí 1 Kč za uzavření smlouvy a následně
10000 Kč za každý datový zdroj města, ze kterého by aplikace InCity přebírala data (např.
úřední deska, kulturní kalendář apod.). Projekt je financován převážně z plateb podnikatelů
(např. restauratérů), kteří mohou aplikaci využívat ke své propagaci. Komise doporučuje
zapojení do projektu, s tím, že by se datové zdroje zapojovaly na základě dalších rozhodnutí ve
chvíli, kdy budou k dispozici (bude relevantní s novým webem města, který na to musí být
samozřejmě náležitě připraven).
2. Konzultace Lepší místo
Komise přivítala pana Jakuba Obraze, který konstatoval střet zájmů, neboť je jak členem
projektu Lepší místo, tak zastupitelem města. Vysvětlil však situaci ohledně nového
zpoplatnění administrativních funkcí projektu (1 Kč za 1 obyvatele města ročně) a odpovídal
na dotazy členů komise. Komise shledala, že bude pro město výhodnější i nadále využívat
Lepší místo, než hledat jiná řešení, s tím, že vzhledem k dosavadní účasti města formou
pilotního projektu bude žádoucí s provozovatelem jednat o konkrétních podmínkách zapojení
města.
3. Konzultace Posázaví
Pan Václav Pošmurný z Posázaví o.p.s. se bohužel krátce před schůzí omluvil a nebyl
přítomen. Nicméně na základě informací získaných e-mailovou cestou, které nasvědčují
nutnosti ukládat data do systému provozovaného o.p.s. Posázaví, komise doporučuje, aby se
data ukládala zásadně do systému provozovaného městem a pouze se případně poskytovala
dále – stejně jako by tomu bylo u InCity a dalších podobných systémů.
4. Systém E-Zak
Komise se zabývala plánem města pořídit licence k systému E-Zak pro zadávání veřejných
zakázek a následně platit systémovou podporu. Komise důrazně doporučuje proces pořízení

pozastavit a vybrat takový systém transparentní cestou z možností dostupných na trhu. Jako
ekonomicky výhodné se jeví též společné pořízení v rámci více měst a obcí, například
prostřednictvím Svazu měst a obcí nebo jiného podobného subjektu (aby bylo dosaženo
výhodnější ceny). Náklady na E-Zak jsou relativně vysoké je žádoucí tuto věc řešit co
nejefektivněji.
5. Nový web města
Vzhledem k nepřítomnosti Přemysla Urbana se komise touto věcí nezabývala. V minulých
dnech ale proběhla e-mailová konferenční komunikace ohledně požadavků na propojení s
jinými systémy.
6. Různé
Tomáš Dusil seznámil komisi s městskou televizí fungující v Čáslavi a pohovořil o možnosti
provozovat takovou televizi na pevnější bázi, vytvořené společně městy Kutná Hora, Kolín a
Čáslav. Komise to vzala na vědomí a k záležitosti se později vrátí.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje pozastavit pořízení licence systému E-Zak a sjednání systémové podpory, tj.
neschvalovat nyní usnesení, kterým RM doporučuje ZM schválit pořízení a realizovat rozpočtové
opatření.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 180/15 k zápisům z jednání komisí RM KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 10.2.2015
b) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 24.2.2015
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