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Zápis č. 3/2020 
z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 
konané dne: 19.11.2020 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:40 

Přítomni:  Martin Motl (předseda KINF), 

členové KINF: Vojtěch Ryvola (zástupce předsedy), Martin Kopeček /online/, 

Josef Ludvíček /online/, Roman Menc /online/, Olga Sklenářová, Michal Slovák /online/, 

Lukáš Vesecký /online/ 

Omluveni: Michael Kabát /technický problém s online přístupem/ 

RMČ P1: 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 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 

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   
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1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1  

Jednání Komise vedl pan Martin Motl (předseda KINF). Zahájil úvodním slovem v 18:00. Pět 

členů komise se účastnilo online pomocí MS Teams.  

Pan předseda Motl informoval členy komise o koordinační schůzce 12.11.2020, 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 byly body 

programu pro třetí jednání KINF. 

Pan předseda Motl oznámil členům komise, že Rada MČ Prahy 1 usnesením UR20_1176 

schválila konečné znění Statutu komise pro informatiku. Toto znění je k dispozici na webu MČ 

Prahy 1 a na extranetu.praha1.cz a též ve složce „Soubory“ systému MS Teams. Upozornění, 

kde nalézt Radou schválené znění, obdrželi členové KINF dne 15.10.2020 e-mailem.  

Pan předseda Motl informoval členy komise, že pan radní Bureš veškeré podklady pro KINF, 

existující na extranetu.praha1.cz, překopíroval do systému MS Teams a to do záložky Soubory 

a ve struktuře identické, jako byly na extranetu.  

2. Jmenování ověřovatele zápisu 3. jednání + Prezence účastníků  

Pan předseda Motl jmenoval ověřovatelem zápisu pana Michala Slováka, pan Slovák 

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že tři členové komise jsou na jednání přítomni prezenčně 

(fyzicky) a pět členů komise je na jednání přítomno online prostřednictvím MS Teams. Dále 

konstatoval nepřítomnost jednoho člena komise z důvodu technického problému se vzdáleným 

připojením. Z celkového počtu devíti členů je přítomno na jednání osm členů, komise je tedy 

usnášeníschopná a může zaujímat oficiální stanoviska a přijímat usnesení.  

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Navržený program byl k dispozici na webu MČ Praha 1, na extranetu.praha1.cz a v pozvánce 

na jednání KINF a je v MS Teams. Pan předseda komise Motl se dotázal na připomínky nebo 

na možná doplnění programu do bodu různé – nové návrhy nebyly vzneseny. Pan předseda 

komise navrhl jednání jako veřejné – s konstatováním, že z veřejnosti předem nikdo neprojevil 

zájem o účast (za předpokladu dodržení pandemických opatření). (Následně bylo konstatováno, 

že nikdo z veřejnosti nepožádal ani během jednání o online přístup přes MS Teams, coby host 

jednání.)  

Usnesení KINF č.3/3/2020: Komise pro informatiku schvaluje předložený program třetího 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

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

Předkladatel: Martin Motl  

Zápis z minulého jednání komise pro informatiku byl rozeslán členům KINF e-mailem, byl též 

vystaven na extranetu. praha1.cz a na webu Městské části Praha 1. K zápisu nebyly připomínky.  

Usnesení KINF č.4/3/2020: Zápis č.2/2020 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

17.09.2020 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 3+4  Proti: 0  Zdržel se: 1  
Usnesení bylo přijato 



3 

 

5. Seznámení se s aktualizací nového jednacího řádu Komisí Rady MČ P1 a „vzetí“ 

informace o jeho aktualizaci na vědomí 

Předkladatel: Martin Motl  

Rada MČ Praha 1 dne 13.10.2020 schválila změnu Jednacího řádu komisí, která obsahuje 

možnost účasti jednotlivých členů na jednání komise formou online. Jedná se o vložení nového 

"čl. 4 Jednání komise formou videokonference". Příslušné usnesení Rady číslo UR20_1209 

obdrželi členové KINF dne 15.10.2020 e-mailem, včetně komentáře. Novelizovaný Jednací řád 

komisí Rady MČ Praha 1 je na webu Městské části Praha 1. 

Usnesení KINF č.5/3/2020: Komise pro informatiku se seznámila s aktualizovaným zněním 

Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 1 a bere jeho znění včetně aktualizovaných změn na 

vědomí.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

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

informatiku a Smart Cities 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který referoval o aktuálním dění na poli 

informatiky ve vztahu k MČ Praha 1.  

1) Proběhla jednání s příslušnými odbory (odbornými útvary) úřadu, z ní vyplynula upřesnění 

pro novou uzavíranou smlouvu na podporu ekonomického systému (ESW) GINIS. 

(Výběrové řízení vybíralo z nabídek ze seznamu smluvních partnerů fi Gordic, nabízejících 

podporu systému GINIS a schválených od MHMP.) Smluvní podpora GINIS je na roky 

2021 až 2022. Na základě předložených nabídek byla vybrána jako nejvhodnější podpora 

přímo od dodavatele systému GINIS, tedy firma Gordic.  

2) Na podporu Agendového systému (ASW) Agendio Proxio, AG a návazných modulů je 

připravováno výběrové řízení.  

3) S firmou Marbes /dodavatel Agendio Proxio a AG/ bylo dohodnuto zkoumání rychlostí 

běhu informačních systémů na LAN a jejich vzájemné komunikace. V nedávném čase se 

vyskytovaly problémy zpomalení běhu systémů extrémním zatížením – např. systém VPV 

z 10 tisíc procesů žádal současně od GINISu variabilní symbol. Cílem je optimalizace, 

předcházet takovému dávkovému zatížení. (Takové akce již byla úspěšně realizována na 

MČ Praha 5 – pomohlo to k urychlení systémů.) Do konce měsíce budou známy výsledky. 

Další problém zpomalování a zatěžování souvisí s GIS mapami od IPR. Souběžně probíhají 

změny map na IPRu. Ulehčuje a urychluje to práci úředníkům. Pan Pavliš (ved. odboru 

informatiky) doplnil: za akci neplatíme firmě Marbes "nic navíc". (Pro firmu Marbes se tyto 

zkušenosti promítnou do zlepšení nasazování upgrade jejích programů.)   

4) Úprava vyvolávacího systému: z hlediska mimořádného stavu (způsobené koronavirem). 

Zmodernizovat dále v blízké budoucnosti s propojením na webové objednávání. Online 

platba za parkovací oprávnění. (Zatím se stávajícím HW.)  

5) Byla zajištěna technická podpora pro senátní volby – PC technika, IT podpora techniky 

z odboru informatiky MČ Praha 1.  

6) Vybrán, schválen Radou MČ Praha 1 a pořízen systém MS Teams pro online komunikaci a 

podporu jednání Rady, Zastupitelstva, Výborů zastupitelstva a Komisí rady. 

7) Uvažuje se o propojení MS Teams se správou účtů – plán opustit stávající extranet /stane 

se nadbytečný/ - MS Teams jej nahradí ve sdílení dokumentů.  
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8) Zatím nelze plně využít potenciálu MS Teams – je žádoucí doplnit a využít systémy MS 

Exchange, MS Office 365, (kalendář, elektronická pošta a celé portfolio funkcí).  

9) Nabíhá spolupráce s Autocontem (IT podpora).  

10) Nedostatek notebooků – objednáno 50 notebooků  

11) Řešení A.S.P.I. /„s tečkami“/ (informace o parkování) – přechod na praha1.online – byly 

přidány informace ze souhlasů od SVJ, osloveno cca 2400 adres, zaslána informace (e-

mailem, SMS) o změně prostředku k poskytování jimi odsouhlasených informací, jen dvě 

negativní odezvy.  

12) "Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů zeleně" /mikroklima 

stromů/ – životní prostředí – zatím podporu zajišťovala informatika.  

13) Řeší se obrazovky z domovů důchodců a nemocnic – aby systém mohl automaticky 

vystavovat.  

14) Dodavatelé – ICZ (moduly Spisová služba, Jednání Rady a Zastupitelstva) a Marbes 

(agendové systémy) – pod patronátem Prahy 1 požadována spolupráce a vzájemná 

komunikace – upgrade informačních systémů – testování.  

15) Změna (rozvoj) personálního systému (přehledy a plánování dovolených atd.) – 

požadováno panem tajemníkem úřadu.  

16) Na rozvoj VMware – využita rámcová smlouva (MV ČR).  

17) Zabbix přes Operátor ICT (OICT). 

18) Probíhají bezpečnostní testy. 

7. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku aktuálního pilotního 

projektu SMART CITIES – PARKOVACÍ ZÓNY V PALACKÉHO ULICI  

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Burešovi, který referoval o aktuálním pilotním projektu 

SMART CITIES – PARKOVACÍ ZÓNY V PALACKÉHO ULICI.  

Pan Radní předváděl mapu – provázání na fotočidla reagující na parkující vozidla – popsal 

systém hlídající 30 minut povoleného stání. Testována byla rekce /rozpoznání/ výměny 

parkujících aut – v cizině se u podobných systémů nastavuje 30 sekund, u nás bylo nutno 10 

sekund. Výsledek optimalizace. Byl vyměněn napájecí solární panel a display. Byl osloven 

OICT o další využití dat, zatím odmítnuto. Člen KINF pan Kopeček se ptal na podrobnosti a 

na možnost poskytnutí dat na projekt Golem. Člen KINF pan Ludvíček se zajímal o rozvoj 

systému na další parkovací místa. Bude-li systém certifikován (EZÚ), budou výstupy 

(informace o parkování) podkladem pro správní řízení.  

Usnesení KINF č.7/3/2020: Komise pro informatiku bere na vědomí informaci o aktuálním 

pilotním projektu SMART CITIES – PARKOVACÍ ZÓNY V PALACKÉHO ULICI. Komise 

pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1 jednat s Operátorem ICT (OICT) a nabídnout 

data projektu Golem. Komise pro informatiku si vyhrazuje vyhodnocení tohoto projektu.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 
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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  

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi. Pan Pavliš informoval členy komise, jak byly 

MS Teams přijaty v praxi. Jednání s pomocí MS Teams zpravidla probíhala v zasedací 

místnosti 212 nebo v zasedací místnosti v přízemí, tzv. „Pitevně“ a to s podporou techniků 

odboru informatiky.  Proběhl test v cloudu, ručně bylo nutno zadat cca 300 uživatelů. Je nutno 

pochválit příslušné pracovníky odboru informatiky za vykonanou práci a zvládnutí systému. Po 

proběhlém zkušebním provozu dodavatel do prostředí ÚMČ Praha 1 provádí integraci na AD, 

což je pozitivní. Použití MS Teams chceme rozvíjet výrazným způsobem. Nejtěžší situace pro 

realizaci byla na jednání Zastupitelstva MČ P1. Byla v provozu snímací kamera, probíhal 

přenos jednání online, zastupitelé z domova mohli být přítomni online a mohli online hlasovat.  

Pan radní Bureš upřesnil autentické zkušenosti z jednání Zastupitelstva. Vylepšené hlasování 

fungovalo. Žofín prokázal dostatečnou kapacitu připojení. Problémy s kapacitou připojení 

nastávaly „doma“ u připojených zastupitelů.  

Usnesení KINF č.8/3/2020: Komise pro informatiku bere na vědomí informaci o otestování a 

následnou praktickou realizaci několika online jednání orgánů MČ Prahy 1 s pomocí MS Teams 

a další související techniky. Komise pro informatiku děkuje odboru informatiky za rychlé 

zvládnutí projektu konání (virtuálních) ONLINE zasedání Rady, Zastupitelstva, Komisí a 

Výborů.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

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 

Předkladatel: Martin Motl  

Současný platný jednací řád orgánů MČ Praha 1 nebo jimi zřízených orgánů (Zastupitelstva 

MČ Praha 1, Výborů a odborných Komisí Rady MČ Praha 1) umožňuje jednání jako zpravidla 

veřejná. Případný vstup veřejnosti a hostů je však z důvodu vládních epidemiologických 

nařízení do jednacích místností de-facto nemožný. Je žádoucí ekvivalentní možnost přístupu 

veřejnosti a hostů i v případě omezení daných např. pandemickou situací, kdy prezenční jednání 

přecházejí na online jednání. 

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který pohovořil o technických 

možnostech připojení se veřejnosti na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1, Výborů a odborných 

Komisí Rady MČ Praha 1. Buď umožnit přístup online – jednorázový přístup na 

videokonferenci s pomocí PIN – nebo přístup "fyzický", např. do tzv. „Pitevny“ za dodržení 

všech epidemiologických opatření.  

Pan předseda KINF Motl připomínal, aby šlo o řešení dostupná i pro komise Rady MČ P1. Aby 

se mohla online připojit i veřejnost a hosté. Pan tajemník úřadu městské části by měl navrhnout 

změnu/aktualizaci jednacího řádu komisí rady MČ P1 i pro online účast hostů a případně i 
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veřejnosti na komisích Rady MČ Praha 1. Buď hosté budou mít možnost fyzicky být v jiné 

místnosti úřadu (ale online připojeni) nebo plně online (odkudkoliv).  

Usnesení KINF č.9/3/2020: Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1 upravit 

jednací řád komisí Rady MČ Praha 1, tak aby byl možný online přístup veřejnosti a hostů na 

jednání komisí Rady.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

Pan Ryvola navrhl, předem ohlašovat zájem online přístupu veřejnosti. Pan radní doporučil 

online formulář pro ohlášení zájemce předem.  

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) 

Předkladatel: Martin Motl 

Předseda KINF Motl informoval, že se k této věci setkal s panem Pavlišem ved. odboru 

informatiky. Na základě doporučení komise pro informatiku učiněného na podkladě zjištěných 

skutečností (zastaralé diskové pole IBM V5000, které již nemá podporu výrobce, jehož diskový 

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

KINF č.5/2/2020 bylo osloveno ve výběrovém řízení pět firem. Výběrové řízení je ukončeno, 

do Rady šly 3 tisky, tři nabídky byly cenově podobné. Připravenou kupní smlouvu pan starosta 

podepíše, smlouva se zveřejní v ISRS. Nové i staré diskové pole překonfigurujeme. (Z nouze 

byla aktivována stará pásková jednotka.) Dodavatelská lhůta je začátek prosince, pak proběhne 

implementace.  

Usnesení KINF č.10/3/2020: Komise pro informatiku se seznámila s aktuálním stavem veřejné 

zakázky na pořízení náhrady za staré diskové pole IBM V5000 a vzalo ho na vědomí.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

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  

Předkladatel:  Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi. Pro využití všech výhodných funkcí MS 

Teams je potřeba součinnost dalších MS modulů, doplnění související platformy. Např. přechod 

kalendáře (z Lotus Notes) na MS Exchange a využití Office 365. Potřeba funkcí jako hromadné 

připomínkování, práce nad jedním dokumentem atd. U stávajícího systému Lotus Notes je 

elektronická pošta „bonusem“ přidaným k využívání aplikací vytvořených v tomto systému. 

Pan předseda Motl se shodl a panem radním Burešem v návrhu, v souvislosti s blížícím se 

koncem licenční podpory Lotus Notes, provést analýzu co se v Lotus Notes provozuje. 

Následující podporu Lotus Notes pořídit jenom na jeden rok, mezi tím realizovat analýzu. Pan 

Pavliš konstatoval, že ačkoliv býval zastáncem Lotus Notes, nyní od této platformy odcházejí 

zákazníci a uživatelé. Pan Menc uvedl zkušenosti Českých drah s přechodem od Lotus Notes.  
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Usnesení KINF č.11a/3/2020: Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1, aby 

požádala o indikativní nabídku rozšíření návazných MS modulů (Exchange, SharePoint, Office 

365, atd.) návazných na systém MS Teams s cílem dosáhnout tak plnou využitelnost všech 

funkcí a potenciálních možností MS Teams. KINF si vyhrazuje posouzení této indikativní 

nabídky. 

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

Usnesení KINF č.11b/3/2020: Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1, aby 

odbor informatiky zajistil vypracování studie odklonu Úřadu MČ Prahy 1 od Lotus Notes. Je 

potřebné analyzovat seznam všech aplikací v Lotus Notes a počty skutečných aktivních 

uživatelů a nahraditelnost aplikací LN jinými moduly. Dále vyhodnotit přechod od Lotus Notes 

na MS platformu: Exchange, SharePoint, Office 365. Potřebnou podporu Lotus Notes nyní 

vysoutěžit pouze v tzv. „ořezané“ podobě na dobu jednoho roku.   

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

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

a střednědobého výhledu"  

Předkladatel:  Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi. Pan radní Bureš informoval o druhé verzi 

rozpočtu pro rok 2021 – "2N návrh rozpočtu a střednědobého výhledu". Odpovídá tomu, co již 

bylo na KINF řečeno – podařilo se udržet stejnou úroveň – pokryty jsou nezbytné provozní 

výdaje a mandatorní smlouvy. Patrně bude rozpočtové provizorium, řešit se bude na jednáních 

v únoru 2021. Rozpočet MČ Praha 1 je podmíněn sestavením a schválením rozpočtu Hlavního 

města Prahy. Rozhodnutí vedení Prahy, že se nebudou vybírat poplatky ze žádných záborů, 

neguje příjmy do rozpočtu. (Stále platí, že navržené částky na položkách stačí jen na pokrytí 

starých uzavřených smluv.) 

Usnesení KINF č.12/3/2020: Komise pro informatiku se seznámila s aktuálním stavem druhé 

verze rozpočtu pro rok 2021 – "2N návrh rozpočtu a střednědobého výhledu" a vzala informaci 

na vědomí.  

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

13. Různé  

Předseda KINF přečetl konečné znění Statutu komise pro informatiku, který schválila Rada MČ 

Prahy 1 svým usnesením UR20_1176. Následně informoval členy, které doplňky a změny na 

základě Usnesení KINF č.7/2/2020 byly přijaty/nepřijaty a požádal členy o schválení 

konečného znění Statutu komise pro informatiku. 

Usnesení KINF č.13/3/2020: Komise pro informatiku bere na vědomí konečné znění Statutu 

komise pro informatiku, který schválila Rada MČ Prahy 1 svým usnesením UR20_1176 a tento 

předložený aktualizovaný Statut komise pro informatiku schvaluje. 

Hlasování: 

Pro: 3+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 
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14. Diskuze 

Proběhla diskuze ohledně aktualizace webu MČ Praha 1. Paní Sklenářová a pan Pavliš hovořili 

ohledně toho se inspirovat do budoucna webem MČ Praha 3. Pan radní Bureš vzpomněl web 

"Chytrá jednička", který byl bohužel smazán. Členové komise diskutovali o Portálu Prahy 1, a 

nutnosti vést tato témata na dalších jednáních komisí pro informatiku.  

15. Závěr třetího jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem přítomným za aktivní účast na 

třetím jednání komise pro informatiku za ztížených podmínek omezení plynoucích z korona-

virové pandemie a následných vládních opatření. Pět členů komise se úspěšně účastnilo jednání 

online.  

Příští řádné jednání komise pro informatiku bude ve čtvrtek 17.12.2020 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. 3/2020 Komise pro 

informatiku RMČ P1 zasedání dne 19.11.2020  

Zápis sepsán dne: 7.12.2020 

Předáno k ověření dne:  8.12.2020 

Zapsal: Ing. Karel Háček 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák 

Předseda KINF: Martin Motl 


