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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 17. 10. 2019.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Usnášeníschopnost komise
Předseda Lukáš Jelínek konstatoval, že komise není usnášeníschopná (není přítomna
nadpoloviční většina členů) a bude tedy jednat jen v informativním režimu, bez přijímání
usnesení.
2. Smart City
1. října proběhl workshop za účasti řešitelů (zástupců UCEEB ČVUT), vedení města a zástupců
devíti oblastí, které má pokrýt analýza výchozího stavu Smart City. Za komisi se účastnil
Lukáš Jelínek. Cílem workshopu bylo stručné seznámení s tím, co je cílem analýzy a jak
proběhnou jednání o jednotlivých oblastech. Jednání o oblasti ICT proběhlo 17. října (tj. v den
schůze komise), účastnili se ho Lukáš Jelínek, Jan Štěpnička a Ladislav Čermák. V rámci
jednání především popsali stav ICT infrastruktury města samotného (úřadu a organizací) i
obecně ve městě (pokrytí internetovým připojením, veřejné přístupové body atd.), stav nasazení
ICT v rámci úřadu a městských organizací a již realizované i připravované projekty. Tyto
informace poslouží řešitelům při analýze. Diskutovalo se i případné zřízení funkce
„koordinátora“, který by byl zodpovědný za zavádění principů Smart City a zprostředkovával
by komunikaci mezi realizátory, vedením města a úřadem.
3. Optická síť T-Mobile
Ladislav Šorčík informoval o proběhlých jednáních se společností T-Mobile, která by chtěla
budovat ve městě svou optickou síť. Město by mělo stanovit podmínky, které firmě předloží.
Aleš Kerner zdůraznil, že by mělo město nastavit jednotné a transparentní podmínky pro
všechny zájemce, mělo by upozorňovat dostatečně dopředu na rekonstrukce komunikací (aby
se každý mohl připojit s pracemi a nezasahovalo se později do již opravených komunikací) a
mělo by vyžadovat své přípolože. Obecně by přípolože měly být první volbou, než kopat
komunikací opakovaně. Město si musí také vymínit možnost budování dalších sítí.
4. Výsledkové tabule do sportovní haly
Již s předstihem proběhla elektronicky komunikace ohledně výsledkových tabulí do sportovní
haly. Členové komise se shodli na tom, že propojovat moderní rastrové výsledkové tabule s
tabulemi starými (které jsou nyní ve sportovní hale instalovány) nedává smysl. Vhodné je
pořídit do hlavní haly nové moderní tabule, na kterých půjde zobrazit cokoliv.

5. Server a vstupenkový systém MTD
Ladislav Čermák a Aleš Kerner informovali o instalaci nového serveru pro účely
vstupenkového systému Městského Tylova divadla. Server byl osazen SSD pro vyšší rychlost a
firma Perfect System na něj nainstalovala novou verzi systému Colosseum, společně bylo
doladěno i odesílání e-mailů. Nyní vše funguje bez problémů.
6. Otevřená města
Lukáš Jelínek informoval o zahájení činnosti projektové rady spolku (zatím se řešila jen oblast
webových kancelářských aplikací) a o spuštění diskusního fóra.
7. Různé
V diskusi se zrodil návrh na zavedení elektronické fakturace (ve smyslu zpracování faktur od
dodavatelů – s tím, že v další fázi by mohla být tato forma vyžadována, aby se omezila rutinní
ruční práce) ve standardizovaném formátu ISDOC. Ladislav Čermák zjistí informace ohledně
technické připravenosti, zejména podpory v rámci systému Fenix.
Příští termín jednání komise bude 14. listopadu 2019 od 18:30 v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora (sraz před vchodem u kostela sv. Jakuba).
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 829/19 k zápisu z jednání komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro informační technologie dne 17. 10. 2019.

Zapsal:
L. Jelínek
Vystavil:
Elektronicky ověřil:

