
Zápis z jednání komise pro informatiku Městské části  Praha 8 

 

Jednání: č. 1 

Datum a čas: 26. 02. 2019, 17:00 – 20:00 hod. 

Místo:  Libeňský zámek, zasedací místnost č.2 

Přítomni:  Josef Slobodník, Libor Paulus, Jan Hamal Dvořák, Jitka Novotná, Zdeněk Beran, Adam 

Véle, Dalibor Šmíd, Roman Faltýn, Radek Janovský, Simona Hejná 

Nepřítomni: Hana Matoušová - neomluvena 

   

 

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 9/proti 0/zdržel se 0) 

o Volba ověřovatele zápisu:   

• návrh kandidáta pro ověřovatele zápisu: p. Zdeněk Beran 

• Zdeněk Beran byl zvolen ověřovatelem zápisu KI   (pro 9/proti 0/zdržel se 0) 

2. Představení členů komise - členové 

3. Organizační pokyny - Josef Slobodník, předseda 

o Prohlášení o mlčenlivosti – podepsáno přítomnými 

o Seznámení s Jednacím řádem komise  

o Harmonogram termínů konání komise v roce 2019:   

• 13.6.2019 v 17 hod. 

• 12.9.2019 v 17 hod 

• 10.12.2019 v 17 hod 

o Hlasování o harmonogramu jednání KI : přijat  (pro 10/proti 0/zdržel se 0) 

o Emailový kontakt na komisi pro informatiku:  KI@praha8.cz 

 

 

4. Volba místopředsedy – Josef Slobodník, předseda 

o návrh kandidáta pro volbu místopředsedy:  Jan Hamal Dvořák 



o Jan Hamal Dvořák byl zvolen místopředsedou komise (pro 9/proti 0/zdržel se 1) 

 

 

5. Představení odboru informatiky - Josef Slobodník, předseda, Simona Hejná, tajemník KI 

o Seznámení členů KI s aktuálním stavem odboru informatiky – personální 

zabezpečení, organizační milníky 

o Provoz odboru IT – revize dodavatelských vztahů, revize HW, informace o IS, síťová 

infrastruktura 

o Seznámení s využíváním systému HelpDesk 

 

6. Návrh rozpočtu 2019 

o Členové KI byli seznámeni s návrhem rozpočtu OI pro rok 2019 

7. Informace o plánovaných akcích pro rok 2019 

o Omezení investic 

o Omezení běžných výdajů 

o Využití skladového HW 

o Zajištění podpory od výrobců HW 

o Užší spolupráce s MHMP 

o Zřízení školící místnosti OI 

o Navázání spolupráce s odbornými středními školami 

8. Diskuse 

o Téma kamerový systém:  

• Slobodník Josef - požadavky na rozšíření KS (lokality Pernerova a RC Kobylisy) 

řeší Komise pro bezpečnost 

• Novotná Jitka – dotaz na možnost porovnání nákladů na pořízení 

dohledového centra oproti počtu incidentů za rok 

• Dvořák Jan Hamal – podání informace ohledně využití KS na MHMP 

• Šmíd Dalibor – dotaz na možnost vyčíslení nákladů kamerového systému za 

rok a porovnat s využitím, např. počtem žádostí za rok 

• Paulus Libor    -informace k možnostem využití KS a dohledového centra 

-Vytěžování informací z KS ve spolupráci s Policií ČR 

- MČ by mohla zažádat o dotaci z mHMP nebo z Evropských 

fondů 

o Téma Otevřená data: 



• Novotná Jitka – návrh na vytvoření nového data setu otevřených dat – 

Kontejnery tříděného odpadu 

• Prověřit aktuálnost otevřených dat MČ Praha 8 a jejich správce 

 

o Téma rozpočet a Rozklikávací rozpočet 

• Novotná Jitka – návrh na aplikaci CityVizor 

• Dvořák Jan Hamal – doporučení MHMP, aby všichni šli jednotným stylem 

- Požadavek přehledu plánovaných výdajů OI na rok 2019 

o Téma DEJTIP: 

• Šmíd Dalibor – dotaz na statistiky využití aplikace DEJTIP a porovnání, zda je 

cena za provozování tohoto systému adekvátní 

o Téma Zábory veřejných komunikací: 

• Šmíd Dalibor – jedná se o aplikaci firmy Marbes, kterou využívá odbor 

dopravy, podpora hrazena odborem informatiky 

 

 

 

 

Kontakt:   KI@praha8.cz 

Zapsala:   Simona Hejná, tajemník komise pro informatiku 

Ověřovatel zápisu:  Zdeněk Beran 


