Zápis jednání Komise IT Rady města Soběslav č. 2/2020
konané v Soběslavi 9.7.2020
Přítomni:
Jan Černý, Zbyněk Mareš, Michal Turek, Tomáš Lintner, Miloš Bučinský
Nepřítomen : Zdeněk Vedral

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Doplnění obsahu webových stránek města
Poplatky městu (QR kód)
Elektronické podklady pro ZM ve strojově čitelné podobě (zákon č. 99/2019)
Zhodnocení zasedání ZM v nové jednací místnosti č.p. 1/I
Informace o projektech:
o Infocentrum Soběslav WiFi free
o Park u sv. Víta
6. Mobilní aplikace
o Mobilní rozhlas
o Na kole i pěšky
o V obraze

Začátek jednání: 14:00 hodin

Bod 1. Doplnění obsahu webových stránek města
Byly probrány novinky na webu města. Informace o koronaviru, nový vzhled
Infocentra a doplňování obsahu, komunitní plánování, městské trhy, nové informace o
odpadech. Pracuje se na seznamu hřišť a sportovišť pro volný čas, výlepové plochy a
doplňuje se Interaktivní mapa města o nové body zájmu (POI).
Byly poptány nové moduly pro webové stránky města:
 „Senior“ – umožňuje přehlednější zobrazení stránek pro osoby se sníženou
zrakovou schopností a je vhodný pro ovládání v dotykových zařízení,
 „Mluvené slovo“ – předčítá nahlas obsah webových stránek.

Bod 2. Poplatky městu (QR kód) – Poplatek za odpad
Pro nasazení služby QR kód pro poplatníky, nebo čárového kódu pro lepší identifikaci
platby na pokladně, by bylo nutné zakoupit kompatibilní moduly pro software ekonomického
systému. Agenda výběru poplatku za odpad se vyhodnocuje až nyní, vzhledem k posunutí
termínu výběru poplatku z důvodu nouzového stavu. Orientačně bylo placeno na pokladně
Městského úřadu cca 2.400 plateb (200 kartou, 2.200 v hotovosti) a 3.900 bankovním
převodem.

Bod 3. Elektronické podklady pro ZM ve strojově čitelné podobě (zákon č. 99/2019)
Podklady pro jednání ZM v elektronické podobě se zveřejňují na internetových
stránkách města od roku 2016. Zveřejnění ve strojově čitelném formátu se připravuje.
Pracuje se na technickém řešení pro všecha pracoviště Městského úřadu, nejen pro
redaktory webových stránek.
23.9.2020 vejde v platnost pro existující weby zákon č. 99/2019 o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací. Příprava probíhá ve spolupráci s dodavatelem
redakčního systému webových stránek města.

Bod 4. Zhodnocení zasedání ZM v nové jednací místnosti č.p. 1/I
Jednání ZM proběhlo bez technických potíží.
Indexovaný zvukový záznam z jednání ZM je určen prioritně pro tvorbu zápisu. Na
webu města bude dále zveřejňován celý audio záznam. Živý video přenos z jednání ZM bude
na YouTube kanálu města.
Při jednání bylo zaznamenáno, že někteří zastupitelé hlasovali dříve, než bylo
spuštěno hlasovací zařízení a tím nebylo zaznamenáno. Hlasování spouští obsluha
konferenčního systému na slovní pokyn předsedajícího. Po spuštění hlasování se na
terminálu rozblikají tlačítka a systém je připraven přijmout volbu. Následně na obrazovce se
u jména zastupitele objeví jeho volba a může si stav zkontrolovat. Pokud by volba z nějakého
důvodu neproběhla, má zastupitel možnost podat technickou poznámku pro opakování
hlasování.
O audio záznamu: Projev diskutujícího zastupitele či občana je zaznamenáván pouze
prostřednictvím mikrofonu na aktivním terminálu. Aktivaci terminálu a tedy i záznam spouští
v diskusi obsluha konferenčního systému na základě udělení slova předsedajícím dle
jednacího řádu.

Bod 5. Informace o projektech
Infocentrum Soběslav WiFi Free
 Připojení k internetu na náměstí Republiky zdarma
 https://www.musobeslav.cz/infocentrum/-a-dalsi/verejna-wifi/
 Spuštěno 19.6.2020, koncem července se vyhodnotí provoz a případně upraví
provozní podmínky.
 V současné době využívá službu průměrně 15 uživatelů na 30 mimut denně.
 Navrženo přesunutí z 11 kanálu kvůli Mac zařízením. (Bohužel nastavení je
automatické a nejde to nastavit ručně.)
Park u sv.Víta
 Stavební úpravy parku u sv. Víta
 https://www.musobeslav.cz/mesto/projekty-mesta/pripravovaneprojekty/stavebni-upravy-parku-u-sv-vita-v-sobeslavi-1425cs.html
 Připomínky ke zpracovanému návrhu:
o Zřízení kamerového bodu Městské Policie.
o Rozšíření do prostoru parku Free WiFi.

Bod 6. Mobilní aplikace
Informace o aplikaci Mobilní rozhlas
 Možná alternativa mobilní aplikace V OBRAZE.
 https://www.mobilnirozhlas.cz/
Mobilní aplikace V OBRAZE
 https://www.musobeslav.cz/infocentrum/-a-dalsi/v-obraze/
 284 zařízení, ve kterých je stažená aplikace a je přidáno město Soběslav.
 Používaná aplikace s vazbou na redakční systém webu města.
 Dodavatel připravuje na září redesign aplikace.
 Pracuje se na přidání formulářů pro různé možnosti hlášení.
Mobilní aplikace Na kole i pěšky
 https://www.musobeslav.cz/infocentrum/-a-dalsi/na-kole-i-pesky/
 Nová aplikace Infocentra Soběslav.
 Stezky, body zájmů, tipy na výlety a akce v Soběslavi a okolí.

Různé:
Informace o nové konektivitě Městského úřadu
 Připravuje se studie optické trasy z nádraží.
Informace o připojení Městského úřadu do CMS2
 Využití centralizovaného zadávání prostřednictvím Dynamického nákupního
systému KIVS.
Statistické informace o využívání Portálu občana na webu města
 Portál občana byl spuštěn 4.2.2020.
 Nejvyužívanější sekce: Rezervace – Odbor dopravy a vnitřních věcí, Dotazy a
odpovědi, Nabídka práce a Hlášení rozhlasu.
 65 e-mailů je přihlášeno k odběru novinek.
 Přes formuláře hlášení bylo přijato celkem 24 podnětů.

Předpokládaný termín příštího jednání Komise IT – polovina září 2020.
Konec jednání: 16:30 hodin
Zapsal: Zbyněk Mareš – tajemník Komise IT

