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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 13. 9 2016.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Dotace – infrastruktura pro školy
Tři členové přítomní na konzultační schůzce 31.8.2016 informovali ostatní členy komise o tom,
jak se bude projekt realizovat. Oproti původním informacím se (po změně podmínek) nebude
podmínka na členství dodavatele konektivity ve FENIXu a nové IT řešení se bude týkat jen
řešených částí škol (ne škol celých), takže náklady na nové IT se budou pohybovat ve stovkách
tisíc Kč na školu a nikoli v milionech. Ani na konektivitě není potřeba nic významně měnit.
2. Nové weby města
Ladislav Čermák informoval komisi o dolaďování a drobných úpravách podle přání úřadu. Je
již plně funkční propojení se spisovou službou pro účely zadávání akcí. Komise doporučuje
informovat občany a podnikatele prostřednictvím Kutnohorských listů (včetně papírové
podoby) o tom, co všechno na nových webech najdou, že se mohou ubytovatelé nechat
zveřejnit atd. (např. formou Víte že?) Dále komise doporučuje vytvořit v návrhu rozpočtu
města pro rok 2017 položku nejméně 500 tisíc Kč na další rozvoj webů.
3. Dotace – 28. výzva IROP
Ladislav Čermák podrobně informoval o tom, co město potřebuje pořídit a bude to způsobilý
výdaj pro proplacení z dotace (spoluúčast města 10 %). Zejména se to týká implementace
eIDAS, správy identit, aplikací (poštovní a databázový software, zálohovací software…) a
souvisejícího hardwaru. Komise doporučuje, aby město o dotaci požádalo a navrhované
vylepšení IT realizovalo.
4. Fotopoint
Jan Moravčík představil myšlenku zřízení „fotopointu“, tedy místa, kde si budou turisté moci
snadno a rychle pořídit snímek sebe samotných se zajímavým, typicky kutnohorským pozadím.
Jedná se o panel vzhledově uzpůsobený tak aby nehyzdil okolí. Obsahuje kameru a tlačítko pro
pořízení snímku. Po stisku tlačítka se snímek publikuje na internetu tedy na webu KH. Vhodné
místo by bylo například v západní části Pacákových sadů, s chrámem sv. Barbory v pozadí.
Komise doporučuje projednat s firmou Foxconn možnost spolupráce (firma by se podílela
svými prostředky). Pro samotnou realizaci bude potřeba ohlídat, aby zařízení nepřekáželo a
nehyzdilo prostředí.
Takové fotopointy provozuje v ČR například Správa Národního parku Šumava a turisté si je

velmi oblíbili. Kamera by teoreticky mohla sloužit zároveň jako dohledová kamera pro
zajištění bezpečnosti v daném místě nebo případně jako web kamera k další propagaci města.
5. Chytrá města
Ladislav Šorčík informoval komisi o dosavadních událostech okolo řešení pro tzv. chytrá
města. Původní plán RM byl, získat prostředky z OP Horizon 2020 (plán skončil kvůli úmrtí
dotačního specialisty). Následně se řešila možnost zadat zpracování plánu firmě SmartPlan
(řešila obdobnou záležitost v Písku), rovněž zatím nerealizováno. Nyní komise dostane od RM
za úkol definovat, co bude potřeba v takovém plánu řešit. Komise doporučuje vytvoření šířeji
pojatého dokumentu (strategie, koncepce) pro celou oblast ICT, aby se neřešila jen oblast
„chytrého města“ izolovaně. Z jednotlivostí, které by se pro KH velmi hodily, zatím padly
návrhy jako dálkově odečítané vodoměry a kalorimetry. Pro další inspiraci lze vycházet i z
řešení v Písku a z tamních zkušeností. Na jednání ZM dne 13.9.2016 byl dohodnut termín
vypracovat koncepci do konce listopadu 2016.
6. Kutnohorská menu
Na členy komise se opakovaně obracení provozovatelé restaurací s tím, že je systém v současné
době obtížně použitelný. Bez urgentní změny systém dělá spíš ostudu, než aby někomu
významně pomáhal. Komise proto navrhuje radě města, aby rozhodla, jak s projektem
(původně vytvořeným a zadaným OCRM MÚ) dál naložit – buď ho dál rozvíjet (což bude
vyžadovat finanční prostředky a neprodlené zahájení činnosti), nebo ho ukončit.
7. Různé
Aleš Kerner navrhl, aby se v brzkém časovém horizontu řešil hlasovací systém pro ZM/RM.
Současný používá technologii Flash, která je neperspektivní a v blízké době se může stát i
prakticky nepoužitelnou.
Ladislav Čermák informoval, že byla zřejmě nalezena cesta k vyřešení problémů s GPS
sledováním vozidel. Přebírat ujetou vzdálenost lze z údajů GPS místo údajů ze sběrnice vozu.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje vytvořit v návrhu rozpočtu města pro rok 2017 položku nejméně 500 tisíc Kč na
další etapu rozvoje městských webů.
Komise doporučuje, aby město požádalo o dotaci z 28. výzvy IROP - „Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II.“ a v případě jejího získání navrhované vylepšení IT
realizovalo.
Komise doporučuje projednat s firmou Foxconn možnost spolupráce ohledně zřízení a provozu
fotopointu.
Komise navrhuje radě města, aby rozhodla, jak dále naložit s projektem Kutnohorská menu – zda ho
dál rozvíjet (což bude vyžadovat finanční prostředky a neprodlené zahájení činnosti), nebo ho ukončit.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 731/16 – zápisy komise 12.8.2016 a 13.9.2016 pro rozvoj IT - pro 8, 1 nehlasoval. Reakce
RM: a) rozvoj městských webů – dát do rozpočtu na rok 2017; b) žádost o dotaci z 28. výzvy IROP –
přijato usnesení č. 734/16; c) možnost spolupráce s Foxconnem na fotopointu – pan starosta projedná
možnost s p. Králem; d) Kutnohorská menu – domluvit se na spolupráci s Průvodcovskou službou
(Ing. Čermák okomentoval problematickou záležitost – muselo by se dát na úroveň komerčních menu,
komerční stránky již existují)
Usnesení č. 734/16 – podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 28 IROP (specifické informační a
komunikační systémy) - pro 9, proti 0, zdržel se 0. Okomentoval Ing. Čermák, jde o 90% dotaci.
.
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