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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. 2. 2018,
II. ž á d á
ředitele příspěvkových organizací Městská knihovna Kutná Hora, Městské Tylovo divadlo v Kutné
Hoře, Pečovatelská služba Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Základní
umělecká škola Kutná Hora, Mateřské školy Kutná Hora, Mateřská škola Pohádka, Základní škola
T.G.Masaryka Kutná Hora, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Základní škola Žižkov a
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 o poskytnutí potřebné součinnosti oddělení
informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k
efektivnějšímu provozu webových prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních
nedostatků u internetových domén,
III. u k l á d á
oddělení informatiky kanceláře tajemníka provést podle doporučení komise pro rozvoj IT činnosti
směřující
směřujících k efektivnějšímu provozu webových prezentací a při odstraňování
administrativních nedostatků u internetových domén, a to u příspěvkových organizací Města Kutná
Hora a u obchodních společností, v nichž je Město Kutná Hora jediným společníkem.
Rada města Kutná Hora při výkonu působnosti jediného společníka společnosti Průvodcovská služba
Kutná Hora s. r. o.
I. u k l á d á
jednatelce společnosti poskytnout potřebnou součinnost oddělení informatiky kanceláře tajemníka
Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových
prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén.
Rada města Kutná Hora při výkonu působnosti jediného společníka společnosti Technické služby
Kutná Hora, spol. s r.o.
I. u k l á d á
jednateli společnosti poskytnout potřebnou součinnost oddělení informatiky kanceláře tajemníka
Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových
prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén.

Rada města Kutná Hora při výkonu působnosti jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o.
I. u k l á d á
jednateli společnosti poskytnout potřebnou součinnost oddělení informatiky kanceláře tajemníka
Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových
prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén.
Rada města Kutná Hora při výkonu působnosti jediného společníka společnosti Městské lesy a
rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
I. u k l á d á
jednateli společnosti poskytnout potřebnou součinnost oddělení informatiky kanceláře tajemníka
Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových
prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Konsolidace webů a služeb (úkol od RM)
Ladislav Čermák v e-mailové konferenci informoval komisi o úkolu Rady města navrhnout
konsolidaci webů, webových portálů a dalších služeb využívaných městem. Lukáš Jelínek na
základě analýzy situace sestavil tabulku mapující aktuální stav všech veřejných webových
služeb využívaných městem, jeho organizacemi a obchodními společnostmi – včetně
konkrétních návrhů na změny. Členové komise obdrželi tabulku e-mailem den před schůzí
komise, kde byly navržené změny projednávány. Komise se usnesla na tom, že:
a) projekt „Kutnohorská menu“ (spravovaný OCRM/IC) je žádoucí ukončit, protože je v
současném stavu ostudou města a další rozvoj by vyžadoval finanční prostředky, s nimiž
není počítáno v rozpočtu,
b) je potřeba vyřešit duplicitu webů společnosti Průvodcovská služba (oba byly vytvořeny v
relativně nedávné době), protože vyžadují zdvojené úsilí při správě obsahu a návštěvníci
mohou být zmateni, která z prezentací je ta „správná“,
c) by bylo vhodné zrušit facebookovou skupinu Kina Modrý kříž, která je neudržovaná a
duplicitní s facebookovou stránkou kina,
d) by bylo vhodné zrušit profil města (spravovaný OCRM) u služby Pinterest, který je
využíván zcela minimálně a nemá skoro žádné fanoušky,
e) je třeba vyřešit technické nedostatky u domén a provozovaných webů (údaje u kontaktů,
držení domén atd.), k čemuž příslušným složkám města, jeho organizačním a společnostem
poskytne potřebnou součinnost/spolupráci oddělení informatiky MěÚ,
f) ostatní služby je s ohledem na informace poskytnuté od OCRM, IC a dalších složek vhodné
ponechat v současné podobě.
Technické záležitosti je schopno vyřešit oddělení informatiky MěÚ, potřebuje však „mít o
co se opřít“, proto komise navrhuje schválit usnesení RM, které potřebnou oporu poskytne.
2. Administrativní ošetření přístupů k webům/službám
Komise již dříve upozorňovala na potřebu právně ošetřit přístup osob k administraci webových
služeb jménem města, aby bylo zřejmé, kdo je k čemu formálně oprávněn a kdo za co nese
odpovědnost. Záležitost se projednávala i v redakční radě Kutnohorských listů, vzhledem k
tomu, že nebylo jasné, kdo všechno má oprávnění spravovat obsah webové verze KHL.
Ladislav Čermák zajistí konzultaci této záležitosti s právníkem (do příštího jednání komise),
poté by se mohl připravit návrh pro RM.
3. Druhá etapa rozvoje městských webů
V rozpočtu města na rok 2018 je připraveno 500 tisíc Kč na další rozvoj webů města. Ladislav
Čermák informoval o tom, že všechny požadavky na první etapu (včetně pozdějších modifikací
a dodatečných vylepšení) byly úspěšně realizovány a po technické stránce není tedy zahájení

druhé etapy ničím blokováno. Komise navrhuje realizovat zejména webové služby úřadu
občanům (např. ověřování zaplacení místních poplatků a podporu pro jejich placení),
samozřejmě s ohledem na nařízení GDPR, které vstupuje v účinnost v květnu. Konkrétnější
podoba bude do příští schůze doladěna v e-mailové konferenci, pak by se návrhy konzultovaly
s úřadem a sestavily podklady pro zadání zakázky.
4. Implementace GDPR
Ladislav Čermák s předstihem e-mailem informoval, že již probíhá příprava města a jeho
organizací na nařízení GDPR, na úřadě ji zastřešuje oddělení interního auditu. Lukáš Jelínek
upozornil na potřebu řešit GDPR i v rámci obchodních společností, Ladislav Čermák informaci
předá úřadu.
5. Koncepce Smart City
Komise již v lednu 2017 předala (na základě úkolu, který dostala) Radě města podklady pro
vytvoření koncepce „chytrého města“, bohužel dodnes nedošlo k zadání zakázky na vytvoření
této koncepce. Členové komise jsou často oslovováni občany a představiteli organizací a firem,
kteří vidí posun kupředu v jiných městech (zejména v Kolíně) a chtěli by vidět vhodné využití
technologií i v Kutné Hoře. Komise proto apeluje na Radu města, aby nenechala věc dále
„spát“ a vyhlásila zakázku na vytvoření koncepce.
6. Různé
Lukáš Jelínek byl v minulých dnech osloven ředitelem GJO ohledně případného zavedení
jednotného elektronického identifikačního prostředku, jako je to v Kolíně. Vzhledem k tomu,
že se jedná o věc spadající do oblasti „chytrého města“, je žádoucí co nejdříve zpracovat
koncepci (projednávanou v předchozím bodě), která by mohla tuto věci řešit. Přestože stát
deklaroval, že by se takový identifikačním prostředkem (v souladu s EU nařízením eIDAS) měl
stát nový občanský průkaz s čipem, realizace na straně ministerstva vnitra bohužel zatím vázne.
Ladislav Šorčík informoval o zájmu odboru investic MěÚ zveřejňovat na webu vizualizace
investičních akcí. Komise tuto iniciativu podpořila a pověřila Ladislava Šorčíka dohodnutím
schůzky s Ing. arch. Kremlou, kde by se projednalo, co je k realizaci potřeba po technické
stránce.
Lukáš Jelínek připomněl nezbytnost co nejdříve zprovoznit na hlavním webu města HTTPS.
Aleš Kerner vysvětlil, jak nastavit městské WiFi hotspoty, aby web kvůli přihlašování nemusel
zůstávat na nešifrovaném HTTP.
Aleš Kerner navrhl, že by městská policie mohla zpětně zveřejňovat, kde a kdy (od – do) měřila
rychlost vozidel, případně i jaký byl výběr pokut. Ladislav Čermák zjistí podrobnější informace
ohledně technických možností.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise připravila pro RM několik usnesení, která mají za cíl zajistit efektivní konsolidaci webových
služeb a vyřešení technických nedostatků. Podle dosavadních zkušeností bývá problém získat
součinnost městské organizace/společnosti, pokud neexistuje usnesení, o které by se dalo opřít. Proto
komise připravila jedno usnesení, které ukládá odd. informatiky potřebné činnosti provést a zároveň
žádá ředitele organizací o součinnost (forma žádosti byla zvolena proto, že zákon ani zřizovací listiny
jednotlivých organizací neposkytují orgánům zřizovatele mandát dávat ředitelům přímé pokyny).
Následují usnesení pro jednotlivé obchodní společnosti – rozdělení na více usnesení bylo zvoleno
proto, že RM při schvalování daného usnesení vykonává vždy působnost jediného společníka vůči
konkrétní společnosti (pokud by to bylo právně v pořádku, lze samozřejmě jednotlivá usnesení spojit).

Co se týká koncepce Smart City („chytré město“), komise byla v prosinci 2016 zaúkolována RM, aby
urgentně připravila podklady pro vytvoření koncepce. Od odevzdání podkladů se bohužel nic dalšího
nestalo a Kutné Hoře tak ve srovnání s jinými městy „ujíždí vlak“. Proto komise považuje za důležité,
aby RM tuto věc posunula dále a zadala zakázku na vytvoření koncepce. S přípravou zadání zakázky
může pomoci odborná firma.

4) Reakce rady města:
Materiál č. 1/01 – USNESENÍ č. 246/18 – RM I. bere na vědomí zápis z
jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 13. 2. 2018,
II. žádá ředitele příspěvkových organizací Městská knihovna Kutná Hora,
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Pečovatelská služba Kutná Hora, Galerie
Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Základní umělecká škola Kutná Hora,
Mateřské školy Kutná Hora, Mateřská škola Pohádka, Základní škola
T.G.Masaryka Kutná Hora, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Základní
škola Žižkov a Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka o poskytnutí potřebné
součinnosti oddělení informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná
Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových prezentací
těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových
domén,
III. ukládá oddělení informatiky kanceláře tajemníka provést podle doporučení
komise pro rozvoj IT činnosti směřující k efektivnějšímu provozu webových
prezentací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových
domén, a to u příspěvkových organizací Města Kutná Hora a u obchodních
společností, v nichž je Město Kutná Hora jediným společníkem.
Rada města Kutná Hora při výkonu působnosti jediného společníka společnosti
Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o., Technické služby Kutná Hora, spol. s
r.o., společnosti KH TEBIS s.r.o., společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora
spol. s r.o.
IV. ukládá jednatelům společností poskytnout potřebnou součinnost oddělení
informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora při činnostech
směřujících k efektivnějšímu provozu webových prezentací těchto organizací a při
odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén.
- pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Ing. Čermák vysvětlil záměr komise – zajištění nápravy po technické schránce a
zefektivnit webové stránky (pod doménami společností jsou uvedeni lidé, kteří již
nezastávají své funkce aj.; PSKH má dvě domény, zda jsou potřebné a nutné,
zajistit sloučení nebo zrušení jedné apod.). Radní v diskuzi vyslovili souhlas
s doporučeními komise, doporučili stanovit termín plnění usnesení do konce roku
2018.
Zapsal:
L. Jelínek
Vystavil:
L. Čermák
Elektronicky ověřil: Kerner, Šorčík, Koubský, Čermák

