
Program 3. JEDNÁNÍ KINF: 

1) Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1.  

2) Jmenování ověřovatele zápisu 3. jednání + Prezence účastníků  

3) Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4) Schválení Zápisu č. 2/2020 z jednání komise ze dne 17.09.2020 

5) Seznámení se s aktualizací nového jednacího řádu Komisí Rady MČ P1 a „vzetí“ informace o jeho 

aktualizaci na vědomí. 

6) Aktuální informace od radního MČ Praha 1 p. Richarda Bureše, který má v gesci informatiku a 

Smart Cities nejen o ICT. 

7) Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku aktuálního pilotního projektu SMART 

CITIES – PARKOVACÍ ZÓNY V PALACKÉHO ULICI.   

8) Na základě žádosti KINF a jejích usnesení KINF č.14/1/2020 a KINF č.8b/2/2020 budou 

přednesené odborem informatiky aktuální Informace o stavu technického zajištění 

videokonferencí a implementace MS Teams (platforma, která umožňuje videokonference, video 

hovory, textovou komunikaci, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací 

do tohoto prostředí) a jejího osvědčení v praxi při prvních ON-LINE jednáních Zastupitelstva MČ 

Praha 1, Rady MČ Praha 1, Výborů a Komisí.    

9) Posouzení doporučujícího návrhu předsedy Komise pro informatiku p. Martina Motla o vytvoření 

technického zajištění na možnou ON-LINE VIDEOKONFERENČNÍ ÚČAST občanů/hostů/odborné 

veřejnosti atd. při jednáních Zastupitelstva MČ Praha 1, Výborů a odborných Komisí Rady MČ 

Praha 1.  

10) Na základě žádosti KINF a jejího usnesení KINF č.5/2/2020 budou přednesené odborem 

informatiky požadované informace stavu výběrového řízení na nové nezbytné diskové pole, jako 

náhradu zastaralého diskového pole IBM V5000, (které již nemá podporu výrobce, jehož diskový 

prostor je již prakticky zaplněn a neplní 100% podmínky řádného zálohování). 

11) Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o pořízení možného rozšíření návazných 

modulů na systém MS Teams a případný rozvoj dalších MS modulů s následnou strategií se 

systémem Lotus Notes pro rok 2021 na úřadě MČ Praha 1.  

12) Seznámení se s aktualizací druhé verze rozpočtu pro rok 2021 – "2N návrh rozpočtu a 

střednědobého výhledu" 

13) Různé 

14) Diskuze 

15) Závěr třetího jednání KINF 


