
 

 Zápis z jednání komise pro informatiku Městské části Praha 8  
 
 
Jednání:  č. 3 
Datum a čas:  26. 09. 2019, 17:00 – 18:20 hod.  
Místo:   Libeňský zámek, zasedací místnost č.2  
Přítomni:  Josef Slobodník, Libor Paulus, Roman Faltýn, Zdeněk Beran, Radek Janovský, Adam 

Véle, Simona Hejná  
 Hana Matoušová – přítomna až od bodu č. 4 
Nepřítomni:  Jan Hamal Dvořák, Jitka Novotná, Dalibor Šmíd - omluveni 
 
 
Komise je usnášení schopná a projednala pod vedením předsedy Josefa Slobodníka následující 
body:  
 
1. Úvod – Josef Slobodník, předseda  

o Zahájení jednání v 17.00 
o Hlasování o programu – program KI přijat    (pro 6/proti 0/zdržel se 0) 

2. Volba ověřovatele zápisu:  
o Návrh kandidáta pro ověřovatele zápisu: p. Libor Paulus 
o Libor Paulus byl zvolen ověřovatelem zápisu KI  (pro 6/proti 0/zdržel se 0) 

 
3. Posouzení stavu Citrix řešení na ÚMČ Praha 8 

o Komisi byla předložena dokumentace Posouzení stavu Citrix řešení na jejímž základě 
proběhlo hlasování: 

o Komise doporučuje ukončit provoz systému Citrix na ÚMČ Praha 8. 
(pro 6/proti 0/zdržel se 0) 

 
4. Informace z odboru informatiky (informace o činnostech OI) 

o Nákup nových PC - umístění 
o Repasování PC 
o Informace k přechodu na Win 10 
o Úprava tiskového parku – sběr tiskáren 
o Antivir – výběr nového řešení 
o Monitoring – původně byl realizován službou od firmy Autocont, nyní nahrazen 

systémem Nagios, přičemž licence již úřad vlastnil. Systém spravuje odbor informatiky. 
o Internet do škol – u 5 škol zatím navýšen na 100mb, plán je dostat rychlost až na 500 mb. 
o Kamerový systém – probíhá komunikace se školami ohledně funkčnosti, popř. 

požadavkům na změny. Proběhl návrh na novou směrnici pro zřízení možnosti náhledu 
na záznam pro zástupce škol. Cílem je prodloužení doby uchování záznamu až na 14 dní. 

o Návrh rozpočtu 2020 
 

5. Diskuse, různé 
o Návrh převodu úřední desky do OpenDat 

 
 
Kontakt:   KI@praha8.cz  
Zapsala:   Simona Hejná, tajemník komise pro informatiku  
Ověřovatel zápisu:  Libor Paulus 


