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Zápis č. 6/2021 

z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

konané dne: 15.4.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 19:50 

Přítomni: Martin Motl (předseda KINF), 

členové KINF: Martin Kopeček /online/, Josef Ludvíček /online/, Roman Menc 

/online/, Michal Slovák /online/, Lukáš Vesecký /online/, Olga Sklenářová /online/  

Nepřítomen (omluven): Michael Kabát 

Částečná neúčast: Vojtěch Ryvola (připojil se online v 18:17) 

RMČ P1: Richard Bureš 

Stálý host: Ing. Miroslav Pavliš (vedoucí odboru informatiky OINF) 

Zapsal: Jan Turek (tajemník KINF)  

Program:  

1) Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1  

2) Jmenování ověřovatele zápisu 6. jednání + Prezence účastníků  

3) Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4) Schválení Zápisu č. 5/2020 z jednání komise ze dne 18.3.2021 

5) Aktuální informace o ITC od radního MČ Praha 1 p. Richarda Bureše, který má v gesci 

informatiku a Smart Cities 

6) Na základě žádosti KINF a jejího Usnesení KINF č.13/1/2020 a č.11/2/2020 budou 

přednesené aktuální informace, v jaké fázi se nachází rozšíření ASW Proxio Agendio modul 

NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY, včetně 

pasportizace nebytových prostor a možností virtuálních prohlídek 

7) Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálních projektech odboru 

informatiky MČ Praha 1 

8) Na základě žádosti předsedy KINF Martina Motla z jednání KINF dne 18.3.2021, aby Praha 

1 pracovala na vytvoření webu pro participaci a aplikaci pro participaci na základě které by 

se snadno komunikovalo s občany Prahy 1 a s odvoláním na usnesení KINF č.9/5/2020 

budou aktualizované informace o webu pro participaci a o aplikaci pro participaci, které 

měly být údajně dodány společností Pekárna s.r.o. a Setia s.r.o. a případné stanovisko Rady 

MČ Prahy 1 k vytvoření takového webu a aplikace.   

9) Diskuze 

10) Závěr šestého 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. Šest 

členů komise se účastnilo online pomocí MS Teams.  

Pan předseda Motl informoval členy komise o emailové komunikaci s panem Burešem gesčním 

radním a Ing. Pavlišem (vedoucím odboru informatiky) o možných bodech programu pro šesté 

jednání KINF.  

V souvislosti s rezignací Ing. Karla Háčka na post tajemníka KINF představil pan předseda 

Motl nového tajemníka KINF, Jana Turka a dal mu krátké slovo pro představení se.  

2.  Jmenování ověřovatele zápisu 6. jednání + Prezence účastníků  

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

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že předseda komise je na jednání přítomen prezenčně (fyzicky) 

a šest členů komise je na jednání přítomno online prostřednictvím MS Teams. Jednání se tedy 

účastní sedm členů z devíti, komise je tedy usnášeníschopná a může zaujímat oficiální 

stanoviska a přijímat usnesení. Michael Kabát se z jednání omluvil. Technický problém paní 

Olgy Sklenářové s MS Teams byl od minulého jednání vyřešen, a nyní jí online připojení již 

funguje správně. 

3.  Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Navržený program byl k dispozici na webu MČ Praha 1 a v pozvánce na jednání KINF. Pan 

předseda komise Motl se dotázal na připomínky nebo na možná doplnění programu do bodu 

Různé. Nikdo ze zúčastněných neprojevil zájem o doplnění do bodu různé. 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.3/6/2021: Komise pro informatiku schvaluje předložený program šestého 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 1+6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

4.  Schválení Zápisu č. 5/2021 z jednání komise ze dne 18.3.2021 

Předkladatel: Martin Motl  

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

vystaven v MS Teams, na extranetu.praha1.cz a na webu Městské části Praha 1. K zápisu 

nebyly připomínky.  

Usnesení KINF č.4/5/2021: Zápis č.5/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

18.3.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 1+6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 
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5.  Aktuální informace o ITC 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 a požádal ho, aby poreferoval o aktuálním 

dění na poli informatiky ve vztahu k MČ Praha 1 a k žádostem i předchozím usnesením KINF.    

Pan radní R. Bureš sdělil přítomným následující informace: 

 Proběhlo jednání s Gordic, proběhlo čištění dat, MČP1 je vlastníkem dat 

 Proběhla schůzka s dodavatelem Marbes, v pondělí 12.4.. Jednání se týkalo datových 

skladů a zmapování dat.  Výsledkem prací je vylepšení a úprava dotazů do databáze. 

Výsledkem tohoto kroku je snížení zatěžování živé provozní databáze. Vyřešení 

proběhlo na základě duplikace databáze a správného nastavení přednastavených sestav, 

pomocí tlačítka „Standardizované dotazy“. 

 Při detailním rozboru historie vyhledávání bylo zjištěno, že na úřadě je cca 5 

pracovníků, kteří mohou zadávat nestandardní dotazy. Ti zvládnou korektně nastavit 

vyhledávání, aby databázi nepřetížili. 

 Při dalším jednání R. Bureš sdělí další podrobnosti jednání s Marbes, a přednese další 

prováděné změny v nastavení databáze, atd.  

 U aplikace City Vizor probíhá každou noc vytváření tabulek a dashboardů.  

R. Menc položil dotaz k webovým stránkám praha1.cz. Kdo je má na starost, jak na nich 

probíhá publikace informací, a jak by mohly být propojeny s informacemi z Portálu Občana? 

R. Bureš odpověděl, že webové stránky běží na systému Word Press, a má je na starosti P.R. 

MČP1, tedy pracovníci Oddělení vnějších vztahů. 

M. Kopeček navrhl ponechat nynější webové stránky, tak jak jsou na Word Pressu a web Portál 

Občana vytvořit na jiné platformě. Následně oba systémy propojit, tak aby tvořili vizuálně jeden 

celek. 

M. Motl odpověděl souhlasně na návrh M. Kopečka, a potvrdil, že by si to takto také 

představoval.  

R. Bureš odpověděl, že má také takový záměr a plán realizace. 

M. Kopeček sdělil, že se v nynější době od koncentrace podobných webových do jednoho 

aplikačního systému upouští. Souhlasí s propojením, v tomto případě pravděpodobně dvou 

webových serverů do jednoho webu, kdy na jednom serveru běží část stránek a na druhém další 

část webových stránek, které mají stejný grafický formát a celkovou vizualizaci, směrem 

k uživatelům. 

Usnesení KINF č.5/6/2021: Komise pro informatiku (KINF) se seznámila s aktuálními 

informacemi, které přednesl Radní R. Bureš a vzala je na vědomí, a vyhrazuje si na 

dalším jednání aktuální informace o vývoji projektů, na příštím zasedání KINF. 

   

Hlasování: 

Pro: 1+6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Přihlásil se k jednáná KINF pan Vojtěch Ryvola – v 18:17 
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6.  Na základě žádosti KINF a jejího Usnesení KINF č.13/1/2020 a č.11/2/2020 budou 

přednesené aktuální informace, v jaké fázi se nachází rozšíření ASW Proxio Agendio 

modul NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY, 

včetně pasportizace nebytových prostor a možností virtuálních prohlídek. 

Pan Motl vyzval pana R. Bureše, aby KINF předal informace ohledně stávajícího stavu a obsahu 

webových stránek s doménou www.nebytypraha1.cz. 

Pan radní, během prezentace předvedl na obrazovce počítače účastníků KINF mapu, která je 

vizuálním, a samozřejmě i orientačním základem těchto stránek. Ve vrstvách jsou pak na ni 

navázány další informace (Např. barevně odlišené ikonky záborů a nebytových prostorů, apod.) 

V reálném čase popsal a ukázal aktuálně nastavené funkcionality v menu, a také celkovou 

funkčnost a běh této webové aplikace. Při své prezentaci sdělil R. Bureš, k webovým stránkám 

www.nebytypraha1.cz, následující informace: 

 Po roce jsou vyčištěna data, nyní je tedy databáze aktuální a pracuje při vyhledávání dotazů 

svižně. Pokud dojde ke změnám dat, nebo k doplnění nových dat, promítnou se do produkce 

rovnou. Aktualizace probíhají přes noc.  

 V této mapě je několik vrstev. Jedna z vrstev je pronájem nebytových prostor, u kterých je 

možné při vyhledávání využít primární filtr, obsazené/neobsazené. 

 V detailu daného vyhledávaného nebytového prostoru jsou relevantní informace, určené 

především pro případné zájemce o pronájem. Například: Stav - Pronajatý / nepronajatý, 

informace o možnostech využití vyhledaného prostoru, jsou seřazené podle kritérií, 

informace obsahují i číslo smlouvy, které je propojeno s registrem smluv a též je nastaveno 

přesměrování, pomocí odkazu, do webového registru smluv. 

 Klient má možnost rovnou v této mapové aplikace použít formulář, určený pro zájemce o 

daný prostor, který může rovnou vyplnit, a jeho údaje budou následně automaticky doručeny 

příslušnému úředníkovi. Jakmile bude pronájem a využití daného prostoru řešeno (např. 

radou MČP1), rovnou bude klient o této skutečnosti informován SMS zprávou a její pomocí 

obeznámen s tím, že možnost pronájmu, jím vybraného nebytového prostoru je aktuálně 

řešena. 

 Údaje o nebytových prostorech je možné vyexportovat do Excelu. 

 Data aplikace v příslušné databázi jsou propojena napříč dotčenými odbory MČP1. Data se 

z odboru OTMS, při změně majetku, propíšou přes všechny dotčené systémy, a jsou tedy 

nyní skutečně relevantní a aktuální. 

 Novou funkcionalitou je 3D prohlídka prostoru, na úrovni virtuální reality, která dává nové 

možnosti klientům a možným zájemcům, přidáním dalšího rozměru plánu prostoru velmi 

umocňuje a zlepšuje pocit z vyhledávání.  

 3D prohlídka prostoru je provedena nafocením prostoru v trojrozměrném režimu a 3d model 

prostoru tedy odpovídá skutečnosti. Je zde funkcionalita měření prostoru v centimetrech, 

pomocí přímek zakreslovaných myší. Prohlídka nebytového prostoru je tedy velmi reálná i 

bez jeho klasické fyzické návštěvy. 

 Klient se může hlouběji a déle zamýšlet nad využitím daného prostoru, pro své podnikání, 

online z prostředí svého domova nebo kanceláře, a má také možnost rychleji projít více 

prostorů, než při využití klasického způsobu - fyzické prohlídce. 

 Podařilo se také vytvořit propojení s kartou informací o energiích dostupných v daném 

prostoru. Tedy elektrice, vodě, apod.  

 Byla zakoupena doména http://www.nebytypraha1.cz , která bude další vrstvou v MAPIO. 

DNS záznam je nebyty.praha1.cz 

 Dalším záměrem je naskenování celé Polikliniky Palackého. 

http://www.nebytypraha1.cz/
http://www.nebytypraha1.cz/
http://www.nebytypraha1.cz/
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Pan Motl reagoval pochvalně, a dle jeho sdělení vypadá vizualizace, a celková stávající 

funkčnost projektu, dobře. Upozornil na doladění chybného zobrazování přechodného stavu 

nebytového prostoru, když se nebytový prostor hlásí v systému jako volný a přitom je už 

aktuálně vyhraný novým nájemcem. Stav nastává tím, že odcházející bývalý nájemce ještě 

prostor nevyklidil, a nový nájemce ho tím pádem ještě nepřevzal. Měla by se tam zobrazovat 

nějaká přechodná oranžová signalizace, místo té zelené, která zobrazuje stav volného 

nebytového prostoru.   

Pan Radní Bureš neopomněl předvést KINF 3D prohlídku nebytového prostoru, která přináší 

úplně nový rozměr a nové možnosti, pro případné zájemce o pronájem. Energie, čas a 

prostředky vložené do vytváření 3D modelů nebytových prostorů se určitě vyplatí, tato 

technologie své nesporné výhody, oproti standardním fotografiím. KINF byla také podrobně 

seznámena s procesem vytváření 3D modelu, a také s tím, jak reálně vypadá jeho 3D animace. 

Ve 3D grafickém prostoru, zobrazeného počítačem, se jedná skutečně o trojrozměrný model. 

Pan Bureš dále sdělil, že nyní bude v průběhu dvou měsíců probíhat odlaďování systému při 

ostrém testování. Následně proběhne kompletní prezentace tohoto projektu veřejnosti.   

Pan Motl vznesl dotaz k účastníkům jednání KINF, jestli se chce někdo vyjádřit k tématu bodu 

č.6, případně, jestli má ještě někdo nějaký dotaz, nebo připomínku, k prezentaci pana R. Bureše.  

Reagoval pan Ryvola, vznesením žádosti o vytvoření nového webu reality.praha1.cz, který 

v sobě sdružuje nabídky týkající se bytových prostor v gesci MČP1.  

Pan Bureš ještě dodal, že je v mapě u každého záboru zapsaná i informace o náhradním 

parkování.  

Pan Ludvíček vznesl dotaz související s budoucím oficiálním promováním projektu, směrem k 

občanům, jež je naplánováno cca za 2 měsíce. Jeho otázka se týkala počtu VR prohlídek. 

Na jeho dotaz reagoval pan Bureš. Teď je jich 20. Plán 1. fáze je 25, a zatím bylo zakoupeno 

MČP1 50 licencí, na 3D modely nebytových prostorů. 

Pan Pavliš upřesnil informaci, že v první sadě je 50 ks, a stávající nabídku dodavatele je možné 

využít až na 500 licencí. 

Pan Ludvíček vznesl dotaz na počet nebytových prostorů na Praze 1. 

Pan Bureš na jeho dotaz odpověděl, že v tuto chvíli je jich zhruba 300. 

Pan Ryvola vznesl dotaz, jestli se počítá s podobným projektem i s byty na Praze 1. 

Pan Bureš odpověděl, že ano, pouze u některých, vybraných. Mělo by se jednat o ty větší, 

lukrativnější byty, s řekněme vyššími nájmy než je průměrná cena. Záměr je dát možnost 

vyhledat, řekněme, co možná nejbohatšího zájemce. 

Pan Motl vznesl otázku, jaké informace, které jsou zapsané v kartě nebytového prostoru, budou 

veřejně přístupné. 

Pan Bureš odpovídá panu Motlovi:  

 Na kartě je odkaz, na náhled do Katastru nemovitostí, na jejich stránky.  

 Budou se dát vyčíst informace o posledním známém nájmu.  

 Náklady daného prostoru v rámci spotřeby energií tam zatím uváděna nebude. Na kartě 

objektu bude uveden kontakt na technika, který ho má na starosti a s ním může klient jednat. 

 Informace, jaký podnikatelský záměr je v daném místě preferovaný (např. v rámci občanské 

vybavenosti).  
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 Úředník zapíše, jaké jsou možné kolaudované stavy (např. bude jasně známo, jestli možno 

zkolaudovat daný prostor na potravinářský provoz, nebo ne, apod.) 

 Možnost vyfiltrování podle podnikatelského záměru. Klient si může například vyfiltrovat 

jen prostory na pekárny. 

Následoval dotaz pana Motla, jestli bude v systému zobrazena informace, kolik má daná 

společnost, organizace pronajatých od MČ Praha 1 nebytových prostorů. 

Pan Bureš sdělil, že ne. Bude tam možnost exportu a následně může uživatel s těmito 

informacemi pracovat, filtrovat si je, apod. 

Pan Motl vznesl dotaz, jak dlouho, dopředu, jsou na mapě vidět zábory, například v rámci 

natáčení filmů produkčními společnostmi. 

Pan Bureš reagoval informací, že k zobrazení záborů v rámci filmování slouží filtr „Film“. A 

dodal, že zábory pro film jsou viditelné v mapě měsíc dopředu, a že se v tomto směru končí 

s používáním aplikace A.S.P.I., která se doposud používala. 

Pan Motl vznesl doporučení na vytvoření návodu pro uživatele (spoluobčany - klienty). 

Pan Motl se zeptal pana radního Bureše, jak je to se zobrazením záborů, související s umístěním 

pevných stánků a tzv. tržních míst. Jestli jsou vidět v mapě, stánky, např. Trdelníky. 

Pan Bureš reagoval, že ano, při zvolení příslušné vrstvy je možné vidět na mapě stánky, stejně 

tak je možné vidět i reklamní zařízení. 

Pan Motl a p. Ryvola žádají o propagaci tohoto projektu (mapy záborů a nebytů) a navrhují 

publikování článku k tématu v novinách a na sociálních sítích MČ Praha1. 

Pan Bureš sdělil, že se snažil článek již publikovat, zatím nebyl jeho článek redakcí zařazen do 

produkce. 

Pan Bureš ještě dodal informaci k tématu stránek „Podněty a závady“. Sdělil, že k možnosti 

zaznamenávání a produkování informací související s podněty a závadami bude sloužit jiná 

webová stránka, a ne vrstva v mapě týkajících se záborů a nebytů. Uvedl také, že se bude snažit 

s vedoucím Odboru vnějších vztahů, panem Bidlem domluvit na vhodném umístění odkazu na 

mapu se „Zábory“. Nejlépe do horní části stránek. 

 

Usnesení KINF č.6/6/2021: Komise pro informatiku (KINF) vzala na vědomí aktuální 

informacemi o ASW Proxio Agendio modulu NEBYTOVÉ PROSTORY 

TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY, včetně pasportizace nebytových 

prostor a možností virtuálních prohlídek ve formě www.nebytypraha1.cz a požaduje další 

aktuální informace o tomto projektu, na příštím zasedání KINF. 

Hlasování: 

Pro: 1+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

7.  Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálních projektech 

odboru informatiky MČ Praha 1 

 Příprava prostředí NS pro agendy a spisovou službu včetně „pošty online“ výchozí on line 

schůzka 23. 3. 2021, problém na úrovni financování z MHMP, řeší radní Richard Bureš. 

 

http://www.nebytypraha1.cz/
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 Probíhá podpora zajištění online zastupitelstva/mimořádného zastupitelstva včetně přenosu 

videa a zvuku a možnosti hlasování, podpora MS TEAMS 15 komisí, podpora 3 výborů, 

podpora Rady.   

 Proběhla analýza reálných potřeb Intranet/Extranet a jeho migrace do SharePoint, vzhledem 

k faktu, že Intranet je nástrojem zejména tajemníka, je do týmu přizvána jeho asistentka paní 

Kotounová, na grafice se bude podílet OVV, Extranet se zazálohuje a bude nahrazen MS 

Teams, včetně práce se soubory. 

 Pro OVV řešíme nasazení techniky BSS/obrazovky zejména do pečovatelských domů a 

NNF. 

 Pro DSA/VPV řešíme nový vyvolávací systém. 

 Proběhla finální výměna centrálních síťových prvků, donastavení probíhá typicky v pátek 

odpoledne mimo úřední hodiny. 

 Probíhá konsolidace serverů a jejich napojení na centrální zálohování. 

 Probíhá příprava pilotní spolupráce s Operátorem (podpora Zabbix) – smlouvu posuzuje 

oddělení právní. 

 Zajišťujeme přeprogramování vyvolávacích subsystémů po ukončení NS. 

 Notebooky přidělení pro práci v NS necháme lidem do konce dubna, pro případ, že by se 

situace opět zhoršila a znovu by nastala situace pro práci z domu. 

 Účastnili jsme se prezentace Portál Pražana (MHMP, primátor), zájem máme o tento portál 

jako o prostředek ztotožnění občana. 

 Proběhlo setkání pana radního s fy GORDIC, byl prezentován datový sklad, proběhne 19. 4. 

od 11:00 schůzka s paní Krausovou, kde se bude specifikovat detail pohledů v kukátku a 

dalších prezentačních vrstvách ekonomického SW. 

 

Pan předseda Motl vznesl dotaz k účastníkům jednání KINF, jestli má někdo nějaké otázky na 

pana vedoucího Pavliše. 

Nikdo ze zúčastněných, nevznesl dotaz k informacím sdělených panem M. Pavlišem. 

 

Usnesení KINF č.7/6/2021: Komise pro informatiku (KINF) se seznámila s aktuálními 

přednesenými projekty odboru informatiky MČ Praha 1 a vzala je na vědomí s tím, že 

požaduje další aktuální informace na příštím zasedání KINF. 

 

Hlasování: 

Pro: 1+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

8. Na základě žádosti předsedy KINF Martina Motla z jednání KINF dne 18.3.2021, aby 

Praha 1 pracovala na vytvoření webu pro participaci a aplikaci pro participaci na základě 

které by se snadno komunikovalo s občany Prahy 1 a s odvoláním na usnesení KINF 

č.9/5/2020 budou aktualizované informace o webu pro participaci a o aplikaci pro 

participaci, které měly být údajně dodány společností Pekárna s.r.o. a Setia s.r.o. a 

případné stanovisko Rady MČ Prahy 1 k vytvoření takového webu a aplikace.  
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Předkladatel: Martin Motl  

Pan R. Bureš sdělil aktuální informace: 

 Oba projekty webů pro participaci zajišťuje oddělení pana starosty. 

 Po jejich kompletaci (květen 2021?) budou oba weby představeny veřejnosti. 

 OINF na přípravě neparticipuje ani práce na webech nefinancuje, nebyl o to požádán ani 

nebyl informován. Oba weby jsou umístěny mimo prostor IS MČ Praha 1. 

Usnesení KINF č.8/6/2021: KINF se seznámila s aktuálním stavem ohledně webu 

Participace.praha1.cz a požaduje další informace o jeho vývoji na příštím zasedání 

KINF. 

Hlasování: 

Pro: 1+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

9. Různé  

Do bodu "diskuze" nikdo z členů žádný bod nepřidal. 

 

10. Diskuze 

Do bodu "diskuze" nikdo z členů nic nepřednesl. 

 

11. Závěr šestého jednání KINF  

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

šestém jednání komise pro informatiku, za ztížených podmínek a omezení plynoucích z korona-

virové pandemie. Sedm členů komise se úspěšně účastnilo jednání online.  

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 20.5.2021 od 18:00 vesměs 

online, a nebo, v případě zlepšení pandemické situace a zmírnění příslušných omezení, v 

zasedací místnosti č. 212, 2. patro, budova ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Z důvodu vývoje 

pandemické situace může být konání příštího jednání upřesněno.  

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 6/2021 Komise pro 

informatiku RMČ P1 zasedání dne 15.4.2021  

Zápis sepsán dne: 10.5.2021 

Předáno k ověření dne:  13.5.2021 

Zapsal: Jan Turek 

 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák                                             Předseda KINF: Martin Motl 


