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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 3.8.2016.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Smlouva s firmou Foxconn (veřejné internetové připojení)
Rada města uložila komisi vyjádřit se ke smlouvě mezi Městem Kutná Hora a firmou Foxconn,
jejímž předmětem je podpora firmy pro projekt veřejného bezdrátového připojení k Internetu na
vytipovaných místech města. Vzhledem k časové tísni komise řešila věc per rollam
(korespondenčně).
Aleš Kerner navrhl, aby se smlouva upravila tak, že bod 1 v části I. bude znít:
Dárce a Obdarovaný si přejí spolupracovat na realizaci projektu Foxconn Free Wifi
(„Projekt“). Projekt je realizován za účelem bezúplatného umožnění wifi připojení k internetu
veřejnosti na 5 vybraných místech specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy. Kompletní realizace
Projektu je předpokládána do 8 měsíců od podpisu Smlouvy.
(alternativně že kompletní realizace je předpokládána do 12 měsíců od podpisu Smlouvy) a bod
2 v části I. bude znít:
Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout Obdarovanému finanční dar („Dar“) za účelem
úhrady nákladů na zakoupení hardware zařízení v rozsahu potřebném pro realizaci Projektu
ve výši, která bude upřesněna v předávacích protokolech uzavřených mezi Obdarovaným a
dodavatelem zařízení, maximálně však v celkové výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun
českých). Předání daru proběhne v 5 dílčích úhradách, vždy na základě předávacího protokolu
po realizaci Projektu v jednotlivých místech dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
Komise doporučuje Radě města, aby se smlouva upravila ve smyslu těchto připomínek a aby
byla v této upravené podobě schválena a uzavřena.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 638/16 – zápis komise pro IT – pro 6, proti 0, zdržel se 0. Komise se sešla z důvodu
doložení vyjádření k odloženému materiálu č. 1/03 - Darovací smlouva – Foxconn Technology CZ.
Doporučila zahrnout některé změny do smlouvy.
Usnesení č. 660/16 – darovací sml. s Foxconn Technology s.r.o. – pro 6, proti 0, zdržel se 0. Odd.
informatiky KT zahrne navrhované změny IT komise do smlouvy.
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