
Komise pro digitalizaci a ICT 12.11.2018 

Přítomní: 

Michal Biskup (MB) - starosta 

Martin Mach Ondřej (MMO) 

Janek Wagner (JW) 

Michal Zítek (MZ) 

Tomáš Vohnický (TV)   

Omluvený: 

Petr Baumruk 

 

MB: Jaký je statut komise - Rada si zřídila jako poradní orgán.  

Dosud byl rozpočet na digitalizaci a ICT omezený, ale MB by rád, aby se to změnilo.  

Teoreticky je v budoucnu možnost najmout zaměstnance pro digi.  

Odměny komise: pravidelná odměna předseda komise, jednorázově pak pro členy komise po 

dokončení nějakého úkolu. Odměny navrhuje předseda komise radě.  

 

Krátký brainstorming, co kdo považuje za palčivá témata Vinoře: 

MMO: zastaralý web, potřeba nějaké instantní komunikace ala fb skupina, potřeba mít nějaký nástroj 

pro krizová komunikace, aby se dali oslovit všichni lidé, kteří jsou právě ve Vinoři. Od výboru pro 

rozvoj a životní prostředí požadavek na zřízení obecných mailů pro komise a výbory (asi vhodné 

odložit do vyřešení celkově neuspokojivé situace se správou mailů) 

MZ: web, instantní komunikace, nějaký komunikační nástroj nejen krizový (rozselektování Vinoře na 

části, aby byla možnost informovat i konkrétní oblasti), úsměvný problém: změna hesla e-mailu 

zastupitele, která se provádí přes pana Střechu. 

TV: celková komunikace – jednotná databáze kontaktů, jak si kdo přeje být kontaktován (e-mail, sms, 

jinak); ucelená komunikace – aby se lidé o kultuře dozvěděli na všech kanálech (web, fb, …).  Zlepšit 

kompetence pracovníků, aby se dalo přejít na vyspělé technologie (cloud); web – jednoduchá šablona 

na WP, propojení se soc. sítěmi.  

JW: intranet radnice – cloudové řešení, asi O365, pro komunikaci zastupitelstvo, výbory, komise; 

wordpress pro web; jednotná komunikace; obecní rozhlas. Do komunikace zatáhnout i školu. 

 



MB představil svá témata (MMO boldem označil témata, která považuje za prioritní): 

15 let starý web, náročná správa, v html, pan Střecha to už nechce spravovat.  

Maily přes pana Střechu – nemožnost změnit heslo – nutná rychlá změna 

Nutnost sdílet dokumenty mezi úřadem, zastupitelstvem, radou. Různá citlivost dokumentů, 

spěchá. 

Možnost vzdáleného přístupu (mepnet neumožňuje).  

Fungování úřadu – donedávna připojení přes mepnet, omezené možnosti, ale důležité věci pro 

správu úřadu, na mepnetu nějaké služby nefungují, lze technicky řešit pomocí dvou připojení a 

rozbočovače. (MMO: zřejmě dokáže vcelku snadno vyřešit správce techniky pan Čáslavka) 

Zabezpečení úřadu alarmem.  

 

Placení platební kartou na úřadě. (MB nějak už řeší) 

FB – skupina SPV / stránka MČ – jiné vlastnosti. 

Počítače na úřadě mají Antivirus, ale celkově to tu běží bez nějaké bezpečnostní politiky. Je tu 

správcovská firma, která se stará, aby věci fungovaly (MMO: vzdálený přístup na jednotlivé stroje 

přes AnyDesk, případně výjezd). MB by si přál vynutitelnou bezpečnostní politiku, zřejmě via 

doménu. Na úřadu je homeserver se zálohováním, ale otázka, jak robustní to je řešení (MMO: asi 

moc ne, je to z disku na disk, bez raidu) 

Směrnice pro klasifikaci dat 

Digitální hlasovací zařízení pro zastupitele. Dosud se sčítá ručmo. Není nějaký digiřešení? 

Participace veřejnosti – všelidová hlasování, možnost zapojení veřejnosti. Jak? 

Online přenosy ze zastupitelstva. Online stream by měl být OK. 

NetAtmo – jak je ve Vinoři. 

Webová kamera – snímá školu a další místa (propojení na web) 

FAQ na webu. 

Bankomat od jiné banky? Vkladový bankomat. 

Místní rozhlas – nové sídliště OK, chráničky pro OCEL, budoucí dohoda s T-Mobile o zavedení kabelů 

pro rozhlas a jiné. 

Komunikační platforma přes sms 

Doporučení pro ZŠ, co by mohla dělat – zamlouvání obědů, elektronická žákovská knížka, čipování při 

příchodu/odchodu – sms pro rodiče 



Kamerový systém (30 dnů záznam, jen policie) 4 kamery 

Mobily – tendr na O2 (telefony a datový připojení pro zš, vincent, úřad + rodinní příslušníci – potřeba 

přetendrovat = nastavení podmínek 

Poznámka: výběrová řízení do 200 tisíc Kč lze bez složité administrativy. 

 

V následující diskuzi padlo několik myšlenek: 

MB: najít podobnou obec, která má dobré IT  a poučit se. MMO zkusil v tomto směru oslovit Svaz 

měst a obcí, bez odpovědi. Pátrání pokračuje. 

TV: některá témata se překrývají či doplňují, bude dobré zkusit najít řešení, které bude komplexní. 

 

Úkoly do příště: promyslet řešení, jak vyřešit prioritní témata. 

 

Další komise se uskuteční 26. 11. 2018 v zasedačce úřadu. 

 

 

 

 


