
Zápis z 1. zasedání Komise pro IT a Smart City města Lysá
nad Labem konaného dne 25. 11. 2022
Přítomni: Váňa (předseda), Kotva, Šling, Tengler
Omluveni: —
Nepřítomni: —
Hosté: J. Marek (radní)

Program zasedání:

1. Modernizace elektronické úřední desky
2. Spisová služba
3. Licence Microsoft 365
4. Projekt CyberSecurity
5. Project management tool
6. Přechod na nový web
7. Optimalizace počtu tiskáren
8. Dotační výzva č. 9
9. Nákup audiovizuální techniky a přenos ze ZM
10. Portál občana a placení místních poplatků
11. Různé

Seznam příloh: Součástí tohoto zápisu není žádná příloha.

Ve středu 23. 11. 2022 proběhla schůzka na Odboru IT a většina bodů byla  předjednána na
této schůzce.

Prohlášení komise, u kterých není zaznamenán výsledek hlasování, jsou konsensuální
a vyjadřují tak názor všech přítomných členů komise.

Začátek zasedání: 18:00

Ad. 1. Modernizace elektronické úřední desky
Po nastudování původní verze smlouvy členové komise žádali přidat garanci pozáručního
servisu. Dne 23. 11. 2022 obdržela komise aktualizovanou verzi smlouvy obsahující garanci
pozáruční podpory v ceně 500 Kč/deska/měsíc bez DPH na dobu 5 let po skončení
24-měsíční záruky.

Usnesení IT-1/1
Komise doporučuje Radě schválit upravenou verzi smlouvy na modernizace elektronické
úřední desky v ceně 85 000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. - Usnesení bylo schváleno.
(Pro: Váňa, Kotva, Šling, Tengler; proti: nikdo; zdržel se: nikdo)



Ad. 2. Spisová služba
Komise kvituje, že 23. 11. 2022 proběhla schůzka s dodavatelem spisové služby i za účasti
starosty. Dle získaných informací byly dohodnuty termíny pro implementaci a otestování
stále ještě chybějících částí:

● Import smluv (do konce roku)
● Integrace GINIS včetně došlých a odeslaných faktur (do konce ledna)
● Integrace VITA (v průběhu ledna)

Ad. 3. Licence Microsoft 365
Komise doporučujeme postupné sjednocování SW na MěÚ a jejich verzí. V rámci toho
doporučujeme předplatné Office 365. Komise si uvědomuje finanční náročnost, a proto
doporučuje přejít na předplatné tehdy, až se podaří stabilizovat finanční situaci města.
Komise předpokládá přechod během roku 2023, případně 2024.

K předochu na předplatné Office 365 je nutné:
1. Zjistit požadovaný počet licencí a jejich varianty (E1, E3)
2. Vyhodnotit, zda-li je výhodnější licence vysoutěžit či je nakoupit přes ministerstvo

pomocí běžící rámcové smlouvy.

Ad. 4. Projekt CyberSecurity
Komise doporučuje přehodnotit design sítě a nastavení firewallu, tak aby odpovídaly
současným zvyklostem a doporučením. Doporučuje provést tyto změny v roce 2023 spolu s
nasazením nového firewallu. (Více informací není součástí zápisu z bezpečnostních důvodů.)

Ad. 5. Project management tool
Komise diskutovala zavedení systémů pro elektronické řízení projektů. S Odborem IT je
domluvena na spolupráci a otestování možných systémů.

Ad. 6. Přechod na nový web
Komise není spokojená s výslednou podobou nového webu města. Některé komponenty by
mohly být vylepšeny. Například aktuality z fb se nezobrazují automaticky a je nutné je
pravidelně ručně aktualizovat.

Komise plně podporuje zveřejnění zálohované verze starého webu města a děkuje Odporu IT
za spolupráci:

● Archiv původního webu
○ old.mestolysa.cz.

● Archiv Úřední desky od 30.9.2015 do 5.1.2022
○ old.mestolysa.cz/cz/archiv-uredni-desky.

● Archiv Informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
○ old.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace

-dle-zakona-c-106-1999-sb.

Ad. 7. Optimalizace počtu tiskáren
Komise doporučuje snížit počet tiskáren na MěÚ. (Ne každý úředník potřebuje svoji vlastní
tiskárnu.)

http://old.mestolysa.cz
https://old.mestolysa.cz/cz/archiv-uredni-desky
https://old.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb
https://old.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb


Ad. 8. Dotační výzva č. 9
Termín na podání žádostí výzvy č. 9 je do 28. 02. 2023. To je velmi málo času na přípravu
kvalitního projektu. Zdá se, že výzva č. 11 je velmi podobná, ale termín uzávěrky je až 31. 8.
2023. Komise proto doporučuje prověřit možnosti výzvy č. 11.
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/11vyzvairop

Ad. 9. Nákup audiovizuální techniky a přenos ze ZM
Komise diskutovala možnosti nákupu AV techniky.

Usnesení IT-1/2
Komise doporučuje Radě vyřadit z rozpočtu na rok 2023 zbylého audiovizuální vybavení do
nového konferenčního sálu v hodnotě přibližně 639 tisíc Kč včetně DPH. Místo toho
doporučujeme nákup mobilního vybavení, které bude možné používat i mimo tento prostor v
maximální hodnotě 300 000 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. - Usnesení bylo schváleno.
(Pro: Váňa, Kotva, Šling, Tengler; proti: nikdo; zdržel se: nikdo)

Komise doporučuje především nákup následující techniky:
● 2x moderní otočnou konferenční kameru
● kvalitní mikrofon pro telekonference
● notebook pro telekonference a přenos ze zastupitelstva
● zvukovou karta pro přenos ze zastupitelstva
● přenosné reprobedny
● příslušenství a kabely

Do budoucna komise doporučuje zvážit nákup přenosného dataprojektoru s plátnem.

Komise nabídla k zapůjčení soukromou zvukovou kartu k otestování na prosincové zasedání.

Ad. 10. Portál občana a placení místních poplatků
Komise konstatuje, že pokud občan nezná přiřazený VS svých dětí, nemůže za ně zaplatit
místní poplatky plně elektronicky. Komise doporučuje prověřit možnost využití dotační
výzvy č. 11. (Například platba pomocí rodného čísla, či zjištění VS pro celou bytovou
jednotku elektronicky).

Ad. 11. Různé
Komise podporuje ztlumení veřejného osvětlení a vypínání osvětlení památek v nočních
hodinách. Na řešení světelného smogu je komise připravena spolupracovat s Komisí pro
životní prostředí. (Komise bude například ráda spolupracovat při výběru vhodného
technického řešení pro vzdálené ovládání.)

Komise doporučuje prověřit současný interní rezervační včetně jeho potenciální přenosu na
Exchange.

Konec zasedání: 20:01

Zapsal: Váňa

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/11vyzvairop

