
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

7. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

konaného dne 9.7.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Mgr. Čermák, Petr Vrba, Ing. Kropáček (příchod v 15:05),  Antonín Lebeda, 

Ing. Kubičko, Lukáš Jadlovský,  Ing. Pixová,  Mgr. Borka 

 

 

Omluveni:  Michal Šťovíček, Ing. Růžek, Bc. Petra Vaněk   

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Janů, Ing. Kulda, Ing. Nováček, Ing. Korandová 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:10 Mgr. Jindřich Čermák, místopředseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání.  

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. DTM – stav ke dni 30.6.2018  

5. Příprava setkání se smart komisemi Plzeňského a Ústeckého kraje 

6. Sumarizace zadaných úkolů komise 

7. Různé 

 Stav IT techniky na KÚ KK 

 Informace o vyhlášení VZ na nákup techniky 

 Podpora obcí KK a PO KK 

8. Závěr 

 

hlasování: 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  9. 7. 2018  

 

Bez usnesení. 



   

 

4. DTM stav ke dni 30.6.2018 

 

Ing. Nováček z odboru informatiky ve své prezentaci shrnul vývoj DTM od roku 2013 až po 

současnost. Informoval členy komise o počtu partnerů projektu, geodetických firem a správců sítí 

TI. Přítomní byli seznámeni o probíhajícím doplňování účelové mapy povrchové situace z nového 

leteckého měřického snímkování v ORP Sokolov a Kraslice. Představeny byly i možnosti  

pokračování Karlovarského kraje v projektu DTM po roce 2018, včetně možných zdrojů 

financování. K těm patří příspěvek od velkých správců sítí TI, příspěvek zapojených obcí a měst, 

příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje a z projektu RE:START.   

 

 

Bez usnesení. 

 

5. Příprava setkání  se smart komisemi Plzeňského a Ústeckého kraje 

 
V současné době probíhají jednání mezi předsedy komisí, termíny setkání budou upřesněny v září 2018. 

 

 

Bez usnesení. 

 

6. Sumarizace zadaných úkolů komise 

 
Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise přesunuto na zasedání dne 10.9.2018 

 

 

Bez usnesení. 

 

7. Různé 
 

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky, informoval členy komise o stavu výpočetní techniky (počtu a 

stáří) na Krajském úřadě Karlovarského kraje. 

V současné době je v provozu na KÚ KK přibližně 450 ks zařízení (notebooky, osobní počítače a terminály). 

Přibližně 1/3 je starší 7 let a stále se používá. V nejbližší době bude vyhlášena veřejná zakázka na nákup 

nové techniky. 

Členové komise byli také informováni o podpoře PO KK (ASPI, Avensio, Gordic) a obcí KK (ASPI) ze 

strany Karlovarského kraje. 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 10. 9. 2018 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Mgr. Jindřich Čermák v.r. 

 místopředseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

V Karlových Varech dne 9. 7. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


