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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 informační technologie dne 4. 4. 2019.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Otevřená města - prezentace na ZM
Lukáš Jelínek informoval o tom, že zástupce Otevřených měst pan Šebek se na poslední chvíli
omluvil, že se z vážných rodinných důvodů nemůže zúčastnit jednání ZM. Snaha najít rychle
jiného vhodného zástupce OM pak nebyla úspěšná. Nezbylo proto, než prezentaci odložit na
příští jednání ZM.
Rozvoj městských webů – anketa
Komise souhlasí s podobou bodů formulovaných pro anketu, její zveřejnění na webu města
zajistí Ladislav Čermák ve spolupráci s Lukášem Jelínkem. Následně proběhne propagace v
Kutnohorských listech a na FB stránce města. Komise doporučila oslovit i další kutnohorské
média.
Konsolidace domén, hostingů a služeb
Ladislav Čermák a Aleš Kerner informovali o průběhu konsolidace, která probíhá podle
instrukcí z minulé schůze komise (tj. nejdřív domény). Z oddělení cestovního ruchu a
managementu byl předán na IT oddělení další seznam "problémových" domén, které mají
těsnou spojitost s Kutnou Horou, ale jsou v držení jiných osob. V jednom případě (starý
neudržovaný web) se již podařilo situaci vyřešit, u dalších domén zatím nebyla úspěšná snaha
kontaktovat provozovatele.
Hlasovací systém
Příprava zadávacích podmínek probíhala za účasti členů komise prostřednictvím e-mailové
komunikace. Podmínky jsou téměř hotovy po stránce technické i administrativní, komise
doporučuje do nich přidat ještě požadavky na reference, záruku a pozáruční servis.
Vstupenkový systém v MTD
Ladislav Čermák a Aleš Kerner informovali o aktuálním stavu řešení. SMTP server je
připraven pro odesílání zpráv, nyní se čeká na to, až dodavatel systému Colosseum provede
potřebnou úpravu nastavení.
Smart City
Jan Štěpnička jednal s různými subjekty ohledně koncepce Smart City, předložil komisi
ukázkový dokument hotové koncepce. Sejde se s vedením města ohledně přípravy podkladů

pro zadání tvorby koncepce. Komise se shodla na důležitosti otevřeného řešení, aby žádná
součást nebyla navázána na konkrétního dodavatele; tento požadavek by měl být pevnou
součástí koncepce.
7. Cesta do Nového Města na Moravě
Místostarosta Vít Šnajdr domluvil návštěvu v Novém Městě na Moravě, zaměřenou na
záležitosti IT, Smart City, otevřenosti, transparence atd. a žádá členy komise o účast. Zatím ji
potvrdili Jan Štěpnička, Ladislav Šorčík a Ladislav Čermák.
8. Optické kabely na mapě
Komise obdržela úkol na zakreslení optických tras do mapy města – realizace zajistí oddělení
informatiky, které má potřebné informace k dispozici.
9. Participativní rozpočet
Komise se shodla na tom, že pro realizaci participativního rozpočtu (kdy o využití určené
částky z městského rozpočtu rozhodují přímo občané) postačí funkce webu města, není nutné
pořizovat další softwarové vybavení.
10. Aplikace pro zasílání podnětů
Firma dodávající Mobilní rozhlas snížila finanční požadavky na 5 tisíc Kč měsíčně. Zároveň by
se ale platilo 500 Kč za každý další zapojený subjekt (spolek apod.) a také cena za SMS je
poměrně vysoká. Proto komise doporučuje, aby se aplikace zatím nepořizovala a vyčkalo se na
výsledky probíhající komunikace Ladislava Šorčíka s Univerzitou Pardubice (ohledně hledání
nejvhodnějšího řešení). Jednou z možností je i řešení v rámci rozvoje webu.
11. Různé
Ukázalo se, že málokdo ví, že lze na pokladně v Radnické ulici platit kartou. Komise se shodla,
že by bylo vhodné informovat prostřednictvím Kutnohorských listů (Lukáš Jelínek navrhne
redakci, případně předloží na jednání redakční rady). Ladislav Čermák nejdřív ověří, zda není
nějaká výluka z toho, co všechno lze platit.
Komise se usnesla, že příští schůze se bude konat 9. května 2019 od 18:30.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Materiál č. 1/02 – Usnesení 458/19 – RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro
informační technologie dne 4. 4. 2019.
pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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