
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

9. zasedání  v roce 2019 Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové 

technologie 

konaného dne 12. 11. 2019 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Lukáš Jadlovský, Antonín Lebeda, Bc. Petra Vaněk, 

  Mgr. Čermák, Ing. Pixová, Mgr. Borka, Ing. Jana Vrbová  

 

   

Omluveni:  Ing. Kropáček, Ing. Růžek, Ing. Kubičko  

   

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Janů, Ing. Heliks - vedoucí odboru informatiky, 

 Ing. Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:15 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání komise. 

 

   

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Představení nové členky komise Ing. Jany Vrbové 

5. Představení nového vedoucího odboru informatiky Ing. Jiřího Helikse  

6. Různé - změna termínu prosincového zasedání 

7. Závěr 

    

hlasování: 

 

pro: 8     

 

Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

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

kraje ke dni  12. 11. 2019. 

 

Bez usnesení. 



   

 

4. Představení nové členky komise Ing. Jany Vrbové  

 
Ing. Jana Vrbová, nová členka komise, převzala jmenovací dekret a představila se ostatním členům. 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. Představení nového vedoucího odboru informatiky Ing. Jiřího Helikse 

 

Ing. Heliks seznámil členy komise se současnou činností odboru a plány na konec roku 2019  a 

rok 2020.  

Jedná se především o: 

 Nákup nových tiskáren 

 Upgrade úložiště 

 Výměna wifi zařízení 

 Rozvoj regionální optické sítě – zatím jsou připojeny  ORP, snaha připojit POKK a další 

obce  

 Příprava změny webu Karlovarského kraje – do konce roku 2019 uspořádání workshopu, 

dále bude nutno zpracovat analýzu webu a na základě analýzy bude vyhlášena veřejná 

zakázka na nový web 

 Příprava nákupu notebooků a dalšího vybavení pro zastupitele 

 Další rozvoj DTM ČR 

 Rozvoj aplikace Běžecké trasy 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Různé – změna termínu prosincového zasedání 

 

Členové komise přesunuli termín prosincového zasedání na  3.12.2019 od 15:00 hod. 

 

Dále proběhla diskuse o plánech komise na 1. čtvrtletí příštího  roku: např. společné zasedání 

komisí Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje a výjezdní zasedání do spalovny 

komunálních odpadů v bavorském Schwandorfu. 

 

Bez usnesení. 

      

 

7.  Závěr  

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 3. 12. 2019 od 15:00 hodin. 

 

                 

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

 

V Karlových Varech dne 12. 11. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


