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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 2. 11 2016.
II. s o u h l a s í
s připojením dalších veřejných míst do projektu veřejných internetových hotspotů.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. 3D prohlídky - jak dál?
Komise žádá, aby byla v příštích podobných případech konzultována. Data by měla být
ukládána také na uložišti města a mělo být smluvně ošetřeno, aby město mohlo data bezplatně
užívat.
2. Banner khprace.cz
Vzhledem k budoucí komercionalizaci projektu nedoporučuje komise zveřejnění banneru na
webu města. Komise navrhuje zřídit na webu města stránku "seznam spolků ve městě" v sekci
občan.
3. Hotspoty KH - funkčnost a rozšíření
Ladislav Čermák informoval o aktuálním stavu. Funkční body: náměstí, plavečák; bude hala
Bios, nádraží KH město, hlavní nádraží, po dohodě s arciděkanstvím i prostor okolo chrámu sv.
Barbory. Foxconn by měl přispět na nákup HW (podepsána smlouva), spolek KHnet.info
poskytl práci a následnou správu, město zajišťuje připojení k Internetu. Komise navrhuje
rozšíření do dalších míst, připraveno usnesení RM.
4. Zasílání informací z webu + Mobilní rozhlas
Systém pro zasílání je zprovozněn, lze využívat. Selektivní zasílání z úřední desky: úřední
deska toto nyní neumožňuje – vhodný nový požadavek na novou funkcionalitu (parametrická
registrace). Komise nedoporučuje přistoupit na nabídku na mobilní rozhlas (vysoká cena
vzhledem k funkcím, zbytečné štěpení funkcí do více samostatných systémů).
5. Elektronizace zpráv pro radu a zastupitelstvo
Komise nedoporučuje přistoupit na nabídku. V případě budoucího zájmu komise doporučuje
oslovit Geovap pro přidání modulu do spisové služby.
6. Chytrá města - další vývoj
Komise se pokusí definovat co by měla obsahovat koncepce "Chytré město". Komise navrhuje
vyslat dva členy komise (podle výběru komise) na konferenci o Smart Cities.
7. Různé
Žádná další témata nebyla projednávána.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise navrhuje usnesení (v sekci 1), kterým RM souhlasí s dalším rozšiřováním sítě veřejných
hotspotů pro připojení k Internetu. Existence takového usnesení je žádoucí jak jako veřejná deklarace
podpory, tak proto, aby mělo oddělení informatiky mandát jednat se zúčastněnými subjekty.

4) Reakce rady města:
zápisy komise pro rozvoj IT z 2.11. a 7. 12. 2016 - pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Starosta pohovořil o některých projektech – Bannerprace.cz – spolupráce s místními podnikateli.
Dále informovanost veřejnosti pomocí sms zpráv – možnost odebírání informací z webových stránek
(zveřejnit možnost v tisku).
Nakonec prodiskutoval možnost parkování SmartCity a vývoj koncepce „Chytrá města“ – projednat s
TO OI.
Starosta nedoporučuje účast dvou členů IT komise na konferenci. Fedorovič navrhl pozvat předsedy
všech komisí, aby nám mohli říci své poznatky a navíc se vyjádřit k těmto bodům.
Dr. Pospíšilová se zeptala na spolupráci ohledně projektu „bezpečné město“ - paní Hnátková
informovala, že Ing. Čermák je ve spojení s paní Marečkovou z PČR a hledají způsob spolupráce.
K setkání s komisemi doporučila udělat mimořádnou radu. Reakce rady: viz přijaté usnesení bod II.
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