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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 18. 4. 2018.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Organizační záležitosti
Předseda komise Lukáš Jelínek konstatoval, že komise není usnášeníschopná ve smyslu § 122,
odst. 4 zákona o obcích. Komise tedy jedná jen v informativním režimu a nemůže se usnášet.
2. Otevřená města
Rada města se usnesla na vystoupení Kutné Hory ze spolku Otevřená města. Toto vystoupení je
však neplatné, protože rozhodování o účasti v právnických osobách je vyhrazeno zastupitelstvu
města. Lukáš Jelínek požádal pana starostu o pozastavení výkonu tohoto usnesení, to bylo
předloženo zastupitelstvu, které o něm bude jednat 24.4.2018. Lukáš Jelínek připravil pro členy
komise stručný souhrn informací o dosavadní činnosti spolku a schválených plánech, o jeho
hospodaření (podle účetní závěrky za rok 2016 a schváleného rozpočtu na rok 2017; účetní
závěrka za rok 2017 ještě není k dispozici) a o pozitivech a negativech vystoupení ze spolku.
Součástí souhrnu je i SWOT analýza členství ve spolku. Přítomní členové komise se shodli na
tom, že je členství ve spolku pro město jednoznačným přínosem, a to zejména v dlouhodobém
horizontu, a vystoupit ze spolku by bylo chybou. Náklady na úrovni cca 30 tisíc Kč ročně jsou
jen zlomkem toho, co město nyní ročně vynakládá za software a další služby v oblasti IT,
například nedávno pořizované licence na kancelářský balík stály cca 1,3 mil. Kč, značné
náklady má také propojování systémů provozovaných městem (vysoké jednorázové a následně
i pravidelné poplatky dodavatelům). Právě tyto náklady může členství ve spolku snížit, byť to
nemusí být na první pohled patrné a může se to projevit až za několik let. Vzhledem k
neusnášeníschopnosti bude komise o svém stanovisku k této věci hlasovat per rollam.
3. Rozvoj webů města
Podle návrhů členů komise by bylo vhodné se v této fázi rozvoje věnovat především službám
pro občany v oblasti ekonomické. Možnosti budou projednány s ekonomickým odborem MěÚ
(vzhledem k probíhající změně na pozici vedoucího odboru je vhodné vyčkat až na dobu po
změně, tedy po 1. květnu) a následně bude potřeba zjistit nákladnost z hlediska napojení na
informační systémy.
4. Zakázka na odbavovací systém pro koupaliště
Komise bohužel nebyla včas informována, že se připravuje zakázka na odbavovací systém pro
městskou plovárnu (venkovní koupaliště), členové se o ní dozvěděli až ze sdělovacích
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prostředků po jejím vyhodnocení. Neodešla ani zpráva ze systému EZAK, která by informovala
o nové zakázce. Lukáš Jelínek se obrátil na pana starostu, který věc předal panu Morawskému z
OSM MěÚ, jenž zakázku administroval. Členové komise se chtěli věnovat především
zajištěním moderní a pohodlné identifikace návštěvníků a také zajištění náležitých technických
parametrů dodávky. Byla dohodnuta účast na předání „stavby“ (zúčastnil se Lukáš Jelínek) a
analýza podkladů (Lukáš Jelínek, Aleš Kerner). Podle zjištění by měla být dodána technika o
vhodných parametrech, identifikace však bude možná jen pomocí dodaných čipů (bez možnosti
využití jiných prostředků – např. elektronických OP, chytrých telefonů, platebních karet apod.).
Komise bude na průběh zakázky dále dohlížet. Členové komise doporučili oddělení
informatiky zvážit nahlášení chyby v systému EZAK, která způsobuje, že při změně typu
zakázky z uzavřené na otevřenou není odesílán e-mail registrovaným zájemcům.
Revitalizace fotbalového areálu
S panem Morawskim bylo dohodnuto (Jelínek, Kerner), že bude komise včas informována o
dalších investičních akcích, například o revitalizaci fotbalového areálu v Lorci, aby mohla
poskytnout svá doporučení pro kvalitní realizaci IT vybavení.
Specifické IS, Granty a Dotace
Ladislav Čermák informoval o průběhu realizace zakázky na specifické informační systémy.
Nyní byla čerstvě zprovozněna administrační část aplikace Granty a Dotace.
Dotace EU na WiFi
Evropská komise spustila registrace do dotačního programu WiFi4EU, který umožňuje získat
dotaci na bezdrátové internetové připojení. V květnu by mělo být spuštěno podávání žádostí,
pro hodnocení bude rozhodující čas podání („first come - first serve“). První vlna by měla
uspokojit 1000 obcí v celé EU, během dvou let by měly proběhnout další čtyři vlny. Komise již
o této věci jednala prostřednictvím e-mailové konference. Ladislav Čermák upozornil na
vysoké náklady administrativních činností (projektová příprava, výběr dodavatele), které by
spotřebovaly významnou část dotace, a také na problematickou volbu vhodných míst v souladu
s podmínkami programu, protože na těch nejvýznamnějších už připojení zřízeno je. Aleš
Kerner zmínil náklady na vysokorychlostní bezdrátová pojítka, jejich použití by bylo nezbytné
pro dosažení parametrů požadovaných dotačním programem (přičemž zřizování optických
spojů by bylo ještě dražší). Přítomní členové komise se shodli na tom, že nemá ekonomický
smysl žádat o dotaci, bezdrátové internetové připojení bude výhodnější řešit tak jako dosud.
Různé
Lukáš Jelínek hovořil o problémech s rozesíláním e-mailů v rámci redakční rady
Kutnohorských listů, kdy při odeslání z adresy s aktivním SPF se zpráva od většiny příjemců
vrátí jako nedoručitelná. Stejný problém může být i u hromadných adres komisí. Aleš Kerner
doporučil řešení použité pro provoz e-mailové konference pro IT komisi, které popsaným
nedostatkem netrpí, je zdarma (s otevřenými zdrojovými kódy) a disponuje řadou zajímavých
funkcí.
Přítomní členové komise doporučují vysoutěžit za vhodných podmínek rámcovou smlouvu na
řešení „krizových situací“ v oblasti ICT. Existence takové smlouvy by znamenala možnost v
případě vážných problémů (např. poškození většího množství HW kvůli blesku, požáru…)
objednat v časové tísni potřebnou techniku za výhodnějších podmínek než při objednání ad
hoc. Přítomní členové také souhlasí s návrhem Ladislava Čermáka, aby si město drželo
vhodným způsobem (např. prostřednictvím fondu nebo rozpočtové rezervy) cca 2 mil. Kč na
investice do HW, aby se nemuselo platit ročně 0,5 mil. Kč za prodloužení záruky na HW.

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

4) Reakce rady města:

Materiál č. 1/02 – USNESENÍ č. 380/18 – RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro
rozvoj informačních technologií dne 18. 4. 2018. - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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