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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 21. 5. 2019.
II.
odvolává
Ing. Zdeňka Honka, Radima Fedoroviče a Tomáše Mottla z funkce člena komise pro informační
technologie z důvodu opakované neúčasti na jednáních komise.
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2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Usnášeníschopnost komise
Předseda Lukáš Jelínek přivítal hosty a členy komise a konstatoval, že komise není
usnášeníschopná ve smyslu § 122, odst. 4 zákona o obcích. Bude tedy jednat jen
v informativním režimu.
Konsolidace domén, hostingů a služeb (průběh a aktuální stav)
Ladislav Čermák informoval o stavu procesu – vzhledem k realizaci prioritních úkolů se na
tomto zatím nemohlo pracovat. Lukáš Jelínek a Ladislav Čermák projevili zájem o účast na
setkání vedení města s řediteli příspěvkových organizací, kde by mohli hromadně vysvětlit
smysl prováděných opatření.
Hlasovací systém (probíhající VŘ)
Ladislav Čermák informoval o probíhajícím výběrovém řízení na hlasovací systém. Výběrová
komise již dokončila svou práci a předložila výsledky do RM, která je projedná na svém
nejbližším jednání.
Návštěva v Novém Městě na Moravě
Ladislav Šorčík již dříve rozeslal všem členům komise podrobnou zprávu z návštěvy Nového
Města na Moravě, které se zúčastnil společně s místostarostou Vítem Šnajdrem. Výborné
výsledky NMNM v oblasti ICT a Smart City jsou dosahovány především díky těsné a vstřícné
spolupráci mezi vedením města a úřadem.
Smart City
Jan Štěpnička informoval o svých jednáních ohledně možností koncepce Smart City. Společně
s místostarostou Šnajdrem připraví návrh do RM, na který by navazoval návrh do ZM
(rozpočtové opatření) a nechala by se vytvořit koncepce, i s využitím dřívějších podkladů z
komise. Může se objevit i možnost získat na koncepci dotaci.
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
Lukáš Jelínek informoval o novém zákoně o přístupnosti, který nedávno vstoupil v platnost a

účinnost. Zákon ukládá povinnou přístupnost webů a mobilních aplikací obcí a jejich
organizací; nové projekty musí podmínky splňovat už nyní, pro stávající platí přechodné
období. Bude potřeba ohlídat všechny nové weby/aplikace, aby byl zákon dodržen, stávající
nechat zkontrolovat a případně opravit.
7. Lokalizační data od operátorů
Místostarostka Silvia Doušová stručně informovala členy komise o objednání lokalizačních dat
od operátorů; podrobnější info poskytne paní Pravdová ml. na OCRM.
8. Termín příští schůze
Mezi přítomnými členy a místostarosty byl dohodnut termín 20. 6. 2019 od 18:30. Vzhledem
k problémům s hlukem při jednání v restauraci bude jednání přesunuto do malé zasedací
místnosti MěÚ ve Vlašském dvoře.
9. Různé
Lukáš Jelínek informoval, že anketa ohledně vylepšování webu je připravena ke spuštění.
Jan Štěpnička se zeptal na chystaný „rozhlas po drátě“. Místostarosta Šnajdr informoval o tom,
že se nejedná o klasický městský rozhlas, nýbrž o digitální varovný systém financovaný
z většiny z dotace na protipovodňová opatření; pošle k tomu komisi související dokumenty.
Ladislav Čermák poskytne tabulku docházky členů komise na jednání. Tabulka bude přílohou
zápisu pro RM.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 503/19 ze dne 26. 06. 2019:
Rada města Kutná Hora

I.
bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 21. 5. 2019.
II. o d v o l á v á
Ing. Zdeňka Honka, Radima Fedoroviče a Tomáše Mottla z funkce člena komise pro informační
technologie z důvodu opakované neúčasti na jednáních komise.

Zapsal:
L. Jelínek
Vystavil:
Elektronicky ověřil:

