
Zápis č. 1/2020
z jednání

Komise pro informatiku RMC Praha 1
konané dne: 18.06.2020

Zahájení jednání: 18:15
Ukončení jednání: 21:25
Přítomni: Martin Motl (předseda KINF),

Vojtěch Ryvola (zástupce předsedy),
členové KINF: Martin Kopeček, JosefLudvíček, Olga Sklenářová, Michal Slovák,
Lukáš Vesecký

Omluveni: Michael Kabát
Nepřítomen: Roman Menc
Částečná neúčast: Vojtěch Ryvola odchod v 19.00 hodin
RMČ Pl: Richard Bureš
Stálý host: Ing. Miroslav Pavliš (vedoucí odboru informatiky OINF)
Zapsal: Ing. Karel Háček (tajemník KINF)

Program:

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ Pl a slovo člena RMČ Pl, který má v
gesci informatiku a Smart Cities

2. Jmenování ověřovatele zápisu 1. jednání + Prezence účastníků
3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1
4. Vzájemné krátké představení jednotlivých členů Komise pro informatiku Rady MČ Pl
5. Schválení stálého hosta KINF p. Miroslava Pavliše - Vedoucího odboru informatiky MČ Pl
6. Informace o aktuálním stavu informačních systémů a ICT na MČ Pl
7. Návrh statutu Komise pro informatiku (KINF) a jeho schválení
8. Seznámení se s jednacím řádem Komisí Rady MČ Pl a „vzetí“ informace na vědomí.
9. Představení aktuálního plánu rozšíření Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio- Nový modul POHLEDÁVKY
10. Znovuobnovení Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio - Systému

ANTIGRAFFITI
11. Znovuobnovení Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio - ZÓNY

PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) - kontrola parkování
12. Představení pokračujícího plánu rozvoje rozšíření Agendového informačního systému (ASW)

Proxio Agendio -Modul rozšířeného rozvoje ZÁBORY KOMUNIKACÍ TRANSPARENTNĚ
ON-LINE PRO VŠECHNY

13. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o vytvoření rozšíření Agendového
informačního systému (ASW) Proxio Agendio o nový modul NEBYTOVÉ PROSTORY
TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY

14. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o vytvoření nástrojů pro konání
virtuálních zasedání rady, zastupitelstva, komisí a výborů - Příprava úřadu MČ Pl na možná
omezení shromažďování v budoucnu.

15. Schválení řádných termínů a místa dalších jednání Komise pro informatiku Rady MČ Pl
16. Různé
17. Diskuze
18. Závěr prvního jednání KINF Různé



r V V
1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MC PÍ a slovo člena RMC Pl,
který má v gesci informatiku a Smart Cities

Jednání Komise vedl pan Martin Motl (předseda KINF). Z důvodu neomluvené nepřítomnosti
dvou členů odložil zahájení jednání komise na 18:15. V 18:08 přišla omluva pana Kabáta, na
neomluveného pana Mence čekali členové komise do 18:15, poté zahájil pan předseda jednání.
Pan předseda Motl informoval členy komise o koordinační schůzce 15.5.2020, o niž požádal
pana radního Bureše a jíž se účastnili: radní Bureš, předseda komise pro informatiku Motl,
Ing. Pavliš vedoucí odboru informatiky, Háček tajemník KINF. Předmětem jednání byli
vzájemné budoucí podněty pro jednání KINF a termín + body programu pro první jednání
KINF.
Zápisy zjednání předchozí komise pro informatiku jsou dostupné na extranet.prahal.cz, kam
byl všem členům komise zřízen přístup.
Pan předseda Motl upozornil členy komise na dokumenty zaslané e-mailem 25.04.2020 18:09.
Zejména formuláře "Mlčenlivost v3.docx", aby komise mohla pracovat s osobními údaji. Prosí
podepsat a vybrat na následující schůzi KINF. (Ten kdo má již podepsáno z jiné komice nebo
předešlé činnosti v komisy/výboru nemusí podepisovat znovu.) Další formuláře k odevzdání
na příštím jednání komise pro informatiku jsou "Formulář registr výplata odměny.docx" a
"C. účtu - člen komise - výboru.docx".
Slovo člena RMČ Pl, který má v gesci informatiku a Smart Cities: Pan radní Bureš seznámil
členy komise se stavem a historií ICT na Městské části Praha 1, prezentoval a komentoval
dokument promítaný na monitory pro členy komise. Dokument "001_KINF_2020.pdf (Zpráva
o stavu ICT pro potřeby Komise informatiky)1.0" uložil pan radní Bureš na extranet.prahal.cz.
Zde je k dispozici členům komise ve složce Projekty a Studie.

2. Jmenování ověřovatele zápisu 1. jednání + Prezence účastníků
Pan předseda Motl jmenoval ověřovatelem zápisu pana Michala Slováka, pan Slovák
jmenování přijal.
Pan předseda Motl konstatoval, že komise je usnášeníschopná, z celkového počtu 9 členů je
přítomno jednání 7 členů, jeden člen je omluven a jeden člen nepřítomen.

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ Pl
Předkladatel: MartinMotl
Usnesení KINF č.3/1/2020: Komise pro informatiku schvaluje předložený program jednání
Komise pro informatiku a jednání jako veřejné.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Vzájemné krátké představení jednotlivých členů Komise pro informatiku Rady MČ
Praha 1

Předkladatel: Martin Motl
Na výzvu pana předsedy jednotliví členové krátce představili svůj profesní život, aktivity,
případné další činnosti (aktuální či minulé, např. v komisích) pro MČ Praha 1 a nominaci do
komise za stranu či členství ve straně.



zjednání odešel Vojtěch Ryvola -přítomno 6 členů komise
7. Návrh statutu Komise pro informatiku (KINF) a jeho schválení
Předkladatel: MartinMotl
Návrh statutu Komise pro informatiku (KINF) je dostupný na extranet.prahal.cz
Soubor "Statut Komise pro informatiku (návrh).docx" byl rozeslán členům KINF e-mailem
25.04.2020 18:09. Každá komise musí mít "Statut". Dle Jednacího řádu komisí, jsou komise

5. Schválení stálého hosta KINF p. Miroslava Pavliše - Vedoucího odboru informatiky
MČ PÍ

Předkladatel: Martin Motl
Pan Ing. Miroslav Pavliš (vedoucí odboru informatiky OINF) byl jmenován jako stálý host
Radou městské části Praha 1 v USNESENÍ číslo UR20 0293 ze dne 09.03.2020.
Pan Pavliš - obdobně jako členové komise se představil a zodpověděl dotazy několika členů,
např. paní Sklenářové k webu MČ Pl. A též dotaz k Lotus Notes /kromě elektronické pošty je
v Lotus Notes vytvořeno i nemalé množství zejména evidenčních agend/ versus Exchange MS.
Usnesení KINF č.5/1/2020: Komise pro informatiku schvaluje pana Ing. Miroslava Pavliše
(vedoucího odboru informatiky OINF) jako stálého hosta Komise pro informatiku účastnícího
se jednání Komise pro informatiku s hlasem poradním.
EUasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Informace o aktuálním stavu informačních systémů a ICT na MČ Pl
Předkladatel: Martin Motl
Přehled historie s aktuálním stavem ICT je dostupná na extranet.praha 1 .cz
Na extranet.prahal.cz bude dán přehled IT systémů (garant pan Pavliš).
Probíhala diskuse k vytvoření nového webu Prahy 1. A to jak náhrady stávajícího informačního
webu (včetně povinně zveřejňovaných informací), tak webu jako prezentační a obousměrně
komunikační /s veřejností/ nadstavby backgroundových systémů Městské části Praha 1. Pan
Pavliš poukázal na možnost se inspirovat z dobré praxe jiných radnic, např. Webu MČ Praha 3
(pan Hilmar). Pan Slovák upozornil na důležitost analýzy klíčových slov jako východiska pro
uspořádání informací na webu.
Byla diskuse nástroje, na němž web stavět - stávající WordPress nebo jiné robustnější systémy.
Pan radní Bureš nastínil portál služeb napojený na /vnitřní/ agendy úřadu. Půjde o pokračování
v nastoupené cestě moderních systémů. Víme (historicky) co návštěvníci (veřejnost, občané,
firmy) na webu hledají. Úspěšný býval starší web /před stávajícím webem/ a i z něho jsou
vytěžené zkušenosti. Navrhl (po další přípravě a analýze) od září se novým webem na komisi
zabývat.
Rada MČ Prahy 1 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě CES 2019/0420 se společností
GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783 na poskytování služeb o zprovoznění a zajištění podpory
provozu počítačového systému GINIS MC01 (prodloužení podporové smlouvy o čtyři měsíce).
Usnesení KINF č.6/1/2020: Komise pro informatiku bere na vědomí předložené informace.
Fllasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

19.00 hod -



povinny návrh Statutu předložit RMČ ke schválení nejpozději do 30 dní ode dne konání prvního
jednání komise.
Diskutovalo se ke znění, pan předseda Motl přednesl výhradu k poslednímu odstavci
navrženého Statutu: "Členové ... požadovat od ÚMČ ... podklady ... O jejich poskytnutí žádá
KINF RMČ Prahy 1 cestou svého usnesení." - navrhované znění by mohlo být: "žádat
prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy KINF příslušný odbor nebo radního o příslušné
podklady".
Usnesení KINF č.7/1/2020: Komise pro informatiku na základě diskuse a návrhu předsedy,
žádá o posunutí termínu dokončení znění návrhu Statutu (určeného k předložení ke schválení
Radě MČ Praha 1) na 90 dnů ode dne konání prvního jednání komise.
Fllasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

V v
8. Seznámení se s jednacím řádem Komisí Rady MC PÍ a „vzetí“ informace na vědomí.
Předkladatel: Martin Motl
Informace, že na webu Městské části Praha 1 je vystaven "Jednací řád komisí", obdrželi členové
komise e-mailem 25.04.2020 18:09, s prosbou, seznámit se s jeho zněním.
Najednání KINF pan předseda Motl vypíchl některé body jednacího řádu a vyslovil i kritické
připomínky k některým pasážím.
Usnesení KINF č.8/1/2020: Komise pro informatiku se seznámila se zněním "Jednacího řádu
komisí" a bere jeho znění na vědomí.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování opředřazení bodu 15. před 9.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

15. Schválení řádných termínů a místa dalších jednání Komise pro informatiku Rady
MČ PÍ

Předkladatel: Martin Motl
Komise Rady v červenci a srpnu obvykle nezasedají. "Letní" informace týkající se ICT budou
dle potřeby vystavovány na extranet.prahal.cz. Bude-li sporné nebo mimořádné téma z ICT
k projednání komisí pro informatiku, bude svoláno mimořádné jednání KINF. V tom případě
bude zaslána členům pozvánka a též informace na extranet.prahal.cz - obsahující aktuální
informace (podklady pro jednání) a jasně sděleno, co je žádáno projednat. Tajemník KINF
p. Háček pozve členy komise najednání s uvedením termínu. Členové pošlou potvrzení o účasti
e-mailem na tajemníka KINF a na předsedu KINF. Bude-li /závazně/ potvrzena účast min. šesti
přítomných členů, proběhne v tom termínu jednání komise.
Usnesení KINF č.15/1/2020: Termíny řádných jednání komise pro informatiku: budou každý
třetí týden v měsíci ve čtvrtek od 18:00 hodin.
Harmonogram jednání komise pro informatiku na 2. pololetí 2020: První řádné jednání komise
ve 2. pololetí 2020 bude 17.09.2020. Další: 15.10.2020,19.11.2020, 17.12.2020,
Začátky od 18:00. Místo jednání: v zasedací místnosti č. 212, 2. patro, budova Úřadu MČ
Praha 1, Vodičkova 18.
Jednání komise bude svoláváno tajemníkem komise v souladu s Jednacím řádem komisí.



Členové pošlou potvrzení o své účasti e-mailem na tajemníka KINF a na předsedu KINF.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Představení aktuálního plánu rozšíření Agendového informačního systému (ASW)
Proxio Agendio - Nový modul POHLEDÁVKY

Předkladatel: MartinMotl
Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který přednesl informace o implementaci
modulu POHLEDÁVKY. Jedná se o rozšíření Agendového informačního systému (ASW)
Proxio Agendio o nový modul elektronického systému evidence a vymáhání pohledávek. (Též
vazba na iDES - software pro správu nemovitostí, domů, SVJ a městských bytů.) Uživatelé
jsou zaškolováni.
Na extranet.prahal.cz budou nahrány informace a printscreeny.

10. Znovuobnovení Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio -
Systému ANTIGRAFFITI

Předkladatel: Martin Motl
Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který přednesl informace o modulu
ANTIGRAFFITI. Jedná se o modul Agendového informačního systému (ASW) Proxio
Agendio. Je potřebné znovu vysoutěžit připojené služby.

11. Znovuobnovení Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio - ZÓNY
PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) - kontrola parkování

Předkladatel: Martin Motl
Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který přednesl informace o modulu
ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS). Jedná se o modul Agendového informačního systému
(ASW) Proxio Agendio.

12. Představení pokračujícího plánu rozvoje rozšíření Agendového informačního
systému (ASW) Proxio Agendio -Modul rozšířeného rozvoje ZÁBORY
KOMUNIKACÍ TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY

Předkladatel: MartinMotl
Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který přednesl informace o Modulu
rozšířeného rozvoje ZÁBORY KOMUNIKACÍ TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO
VŠECHNY. Jedná se o modul Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio.

13. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o vytvoření rozšíření
Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio o nový modul
NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON LINE PRO VŠECHNY

Předkladatel: MartinMotl
Pan předseda KINF Motl zdůraznil praktickou užitečnost a potřebnost takové aplikace a
požádal pana radního Bureše, aby přednesl informace o možném vytvoření takového nového
modulu NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY. Pan
radní Bureš přednesl možné možnosti řešení rozšířením modulu Agendového informačního
systému (ASW) Proxio Agendio. Pokračuje posouzení a doplnění návrhu.



\\
K principům realizace tohoto modulu proběhla živá diskuse, jak mezi členy komise navzájem,
tak i členy KINF a panem radním Burešem. Diskutovalo se zejména o „front office“,
prezentační a komunikační vrstvě (zatímco data a jejich zpracování jsou v „back office“
tvořeným agendou v Proxio Agendio (ASW)).
Komise je srozuměna s užitečností a praktickým přínosem navrhované aplikace nazvané
NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY.
Usnesení KINF č.13/1/2020: KINF doporučuje Radě MČ Pl, aby požádala o indikativní
nabídku rozšíření systému Proxio Agendio (ASW) o modul NEBYTOVÉ PROSTORY
TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY. A následně byla tato indikativní nabídka
předána k posouzení komisi pro informatiku.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

14. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o vytvoření nástrojů pro
konání virtuálních zasedání rady, zastupitelstva, komisí a výborů - Příprava úřadu
MČ Pl na možná omezení shromažďování v budoucnu.

Předkladatel: Martin Motl
Usnesení KINF č. 14/1/2020: KINF doporučuje Radě MČ Pl, aby se odbor informatiky
zabýval přípravou vytvoření nástrojů pro konání virtuálních zasedání Rady, Zastupitelstva,
komisí a výborů, jako příprava MČ Pl a Úřadu MČ Pl na možná omezení shromažďování v
budoucnu. A návrhy byly předloženy k posouzení komisi pro informatiku.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

16. Různé

17. Diskuze

18. Závěr prvního jednání KINF Různé
Pan předseda komise pro informatikuMotl poděkoval všem přítomným za první jednání komise
pro informatiku a za zajímavé podněty.

Příští řádné jednání komise pro informatiku bude ve čtvrtek 17.09.2020 od 18:00 v zasedací
místnosti č. 212, 2. patro, budova ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18.

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 1/2020 Komise pro
informatiku RMČ Pl zasedání dne 18.6.2020
Zápis sepsán dne: 24.6.2020
Předáno k ověření dne: 25.6.2020

Zapsal: Ing. Karel Háče

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák

Předseda KINF: Martin Motl


