PŘÍLOHA Č. 1
Seznam činnosti, za jejichž splněni byla v jednotlivých měsicich
v letech 2000 až 2008 vedoucimu odděleni informačnich systémů
přiznána odměna
2000
10/2000

Zpracováni metodiky podchyceni vlivů na činnost nebo kompetence
jednotlivých organizačních složek ÚMZ, zpracováni koncepce přestavby
LAN sití na ÚMZ, vazba na WAN sítě - propojení a připojení
jednotlivých pracovišť
12/2000
Zpracování projektu optického páteřního systému (CTSe) MMZ, systému
náhrad
stávajícího
metalického
propojení
segmenty
s optickými
vlákny;
vytvoření
systému gesce vybavování
školských
zařízeni
prostředky informačních technologií, příprava a realizace dodávek,
zaškolení
2001

*

2/2001

Zajištění realizace komplexního datového a telekomunikačního spojení
na MPZ a organizaci závěrečných fází interních výběrových řízení MIS
(příprava
podkladů,
zajištění
vlastních
řizení
s konkrétním
realizačním výstupem)
4/2001
Příprava a realizace nového poštovního a plánovacího systému,
komplexní připojení včetně telefonního styku MPZ; uzavření smlouvy
se správci sítí o správě a využití GIS, provedení globální analýzy
nasazení MIS CityWare na všech odborech a odděleních a příprava
řešení certifikační/registrační autority
6 / 2 0 01

Příprava komplexního využití Metropolitní sítě MMZ, zpracování,
akceptační řízení a realizace činností v rámci projektu MIS (IS City
Ware - stavební úřad, ORaFC, OSV) a zpracování projektu aktualizace
a správy DTMMZ-MMZ
8/2001

Analýza podkladů a návrh řešeni v oblasti pasportizace městské
zeleně včetně začlenění do MIS, globální a detailní analýza,
nasazení, migrace dat instalace, zaškolení zkušební provoz IS City
Ware - matrika, Volby Přestupky, Majetkový SS (Pozemky)
10/2001

Zpracování projektu zabezpečení počítačové sítě MMZ proti následkům
výpadku
EE,
zajištěni
a
realizace
opatřeni
vyplynuvších
z vyhodnocení důsledků povodně 7/2001, další fáze zavádění IS City
Ware - majetkový SS - inventarizace, příjmový SS a dílčí agendy,
analýza problematiky VS na MMZ a návazný harmonogram implementace
příjmových agend

11/2001
Zpracování vstupní analýzy vhodnosti implementace systému pro správu
a aktualizaci inter/intra-NETu, řešení vazby agendy KO na dodavatele
poskytování svozových služeb, projekční a analytická činnost nad
rámec TASW CityWare
12/2001

Analýza manažera rozehrávání účetních dat dle OS, mimořádné činnosti
související s přechodem agend do roku 2002, zajištění realizace
dovybavení řízených školských organizací výpočetní technikou
2002
3/2002
Analýza systému rolí a přístupových práv do agend a subsystémů MIS
City Ware a návrh systému jejich správy a aktualizace, interpretace
a vytváření předpokladů implementace platné vyhlášky č. 27/V/2001 a
jejích novelizací, návrh systému poskytování a užívání dat DTMMZ
5/2002
Tvorba modelu'dlouhodobého poskytováni d a t ’DKM (SGI, 'SPI), analýza,
formulace
zadání a zajištění realizace výdajového modulu pro
evidenci darů (komunální odpad)
7/2002
Prověření pracovišť MMZ z pohledu uplatnění projekčních a provozních
standardů MV ČR, návrh a zajištění realizace nových datových rozvodů
v 3.
NP radnice,
implemantace
do
komunikačního
systému MMZ,
zpracování podkladů pro výběr IS v DSZO
9/2002
Příprava a realizace VZ pro spisovou a archívní službu včetně
manažerské nadstavby, zpracování inovace technického zabezpečení
činnosti Povodňové komise MMZ, proškolení jejích členů
10/2002

Projekt a realizace změny trasy komunikace mezi MP - PČR - budoucí
pracoviště
na OkÚ
(bezpečnostní
hledisko), analýza
způsobu
aktualizace registrů obyvatel města daty centrální evidence systému
SE a DSE MV ČR
12/2002

Zpracování návrhu a realizace rozšíření docházkového systému na
všech detašovaných pracovištích MMZ, vlastní technologické řešení
implementace nových uživatelů do
sw-prostředí MMZ,
tvorba
a
realizace smluvních vztah, vlastní implementace a zahájeni rutinního
provozu - delimitace SW - II. fáze reformy ÚVS
2003
2/2003
Příprava smluvního vztahu, analýza, výběr a implementace SW pro
evidenci
odpadů
a souvisejících
správních
řízení,
koordinace
činností v oblasti IT

4/2003
Zpracováni vnitřního předpisu pro implementaci SaS, analýzy a výběru
systému pro
evidenci
a audit
IT/IS
v rámci
MMZ,
zajištění
implementace a vlastního provozu, zajištění, realizace a koordinace
činností při řešení rozhraní a komunikace mezi jednotlivými IS MMZ
5/2003
Rozpracování detailního řešení a komunikace mezi GINIS SaS agendami
CityWare, GINIS EKO a příjmovými agendami MIS CityWare, koordinace
prováděcích činností

7/2003
Vyhodnocení zkušebního provozu SaS MMZ,
a skartačního řádu MMZ

zpracování návrhu Spisového

8/2003
Zpracování EL ISVS - 1. část atestace ISVS MMZ, analýza a návrh
vzájemné migrace dat registrů MIS a IISSDE, zpracování a realizace
problematiky záložních komunikačních optických tras v rámci sítě MMZ
a jejich využití (Barum rallye)
10/2003
Příprava a realizace projektu digitální pasport zeleně (veřejná
zakázka), příprava a analýza smluvních vztahů v rámci projektu JDM
ZK, řešení licencí MS ve vztahu k nově nasazeným produktům
12/2003
Řešení bezpečnostní politiky IT MMZ v oblasti externích přístupů do
IS MMZ, zpracování požadovaných dokumentů a realizace opatření,
ukončení atestačního řízení a získání Atestu shody se standardem
ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb.
2004
2/2004
Průzkum, analýza a návrh řešení el.úřední desky MMZ, zajištění IT
prostředků na podporu a rozvoj činnosti v této oblasti pro OÚ
Karlovice
(návrh řešení,
smluvní vztahy,
realizace),
zajištění
požadavku Celního úřadu Zlín - hostování jejich domény (clo) v rámci
webhostingu MMZ
7/2004
Testování a řešení
vybrané
servery),
statutárního města
žádost o dotaci na
MMR ČR

služeb pro zařízení MDA (el. pošta, kalendář,
zpracování
směrnice
pro
el.
úřední
desku
Zlína, zpracování projektové dokumentace pro
projekt „Rozvoj ICT v regionu města Zlína" pro

8/2004
Zpracování systému a návrh řešení digitalizace archívu stavebního
úřadu jako podklad pro projekt (dotace OK) , řešení zpracování
dokumentace trasy metropolitní sítě v prostředí pro import do GIS
magistrátu, zpracování návrhu a smluvní zajištění řešení 2. etapy
pasportu zeleně.

10/2004
Zpracováni směrnice „Provozní řád Integrovaného informačního systému
správních a dopravně správních evidencí", zpracování analýzy přesunu
živnostenské
agendy
z Hluboké
na
místní
server,
zpracování
integračního modulu SocAgnda (CityWare) - EP (PCHelp).
11/2004
Příprava
zakázky
„Tvorba
digitálního
vyhodnocení a realizace smluvního vztahu.

pasportu

komunikací",

12/2004
Systém řešení přenosu jednání ZMZ do LAN sítě MMZ, ověření a
implementace ADSL režimu (režim pro využívání-konektivitu internetu
na odl. prac.MMZ), projekt přechodu na Websystém v.2.5 - redakční
systém pro správu intra/internetových stránek MMZ (SMZ), systém
evidence zařízení využívaných více uživateli
(síťové tiskárny,
multifunkční zařízení apod.), jeho aktualizace a správa.
2005
3/2005
Centrální číselník za MMZ (SMZ) - návrh řešení včetně systému správy
a aktualizace, projekt povýšeni Microsoft infrastruktury MMZ na
verzi 2003 (včetně splnění HW předpokladů - rozšíření sítě MMZ
apod.), reorganizace webu města a nasazení v nové podobě.
4/2005
Příprava a testování nového systému evidence a zadávání úkolů
z porad VO - využití Microsoft Outlook, návrh a vlastni řešení
evidence pohledávek MěPo (agenda Příjmy - SAS Ginis), implementace
Pasportu komunikací do MIS (GIS) MMZ.
6/2005
Zajištění, příprava techniky a příslušných aplikací pro KŠ. Příprava
a spuštění nového webu města. Spuštění automatizovaných vazeb mezi
nosnými informačními systémy (CityWare, GINIS) Rozbor možností IS EP
- provozování pod OS WinXP a implementace editoru MS Word.
9/2005
Zajištění plošného
školení
redaktorů v systému pro
správu a
aktualizaci
internet.stránek
města
Websystém
2.6.
Analýza
současného stavu evidence majetku SMZ,
zpracováni harmonogramu
přechodu na evidenci v rámci IS GINIS, tvorba a realizace pravidel
pro pravidelnou vzájemnou měsíční aktualizaci registrů obyvatel CRO x ROB, plán přípravy a vlastní provedení kompletní profylaxe PC
a tiskáren, resp. dalši techniky v rámci všech pracovišť MMZ.
10/2005
Zpracování projektu zvýšení komunikační rychlosti počítačové sítě
(páteřní trasy,
satelitní místa a jednotlivá pracoviště MMZ),
příprava a realizace zakázky „Řešení systému na zpracování a
zpřístupnění dokumentů archívu SÚ SMZ", rutinní spuštění modulu
Smlouvy IS GINIS (migrace dat, školení, instalace).

11/2005
Analýza, příprava a spuštění fóra pro výměnu bytů na městském webu,
příprava, zpracování a projednání v orgánech města ve věci výběru
dodavatele a realizace smluvního vztahu pro akce: technická podpora
vybraných agend IS/IT MMZ včetně souvisejících služeb, Dodávka HW
komponent včetně příslušného SW vybavení a souvisejících služeb,
Dodávka HW vybavení pro digitalizaci včetně souvisejících služeb.
12/2005
Zajištění rozsáhlých mapových podkladů GIS pro IS KŘ ORP, zajištění
techniky
a
SW
(operační
systém,
databáze),
příprava
nového
pracoviště pro ověřování podpisů z pohledu IT funkcionalit (trasy
LAN MMZ, realizace), testování, příprava podkladů pro výběr SW pro
oblast ZMZ a RMZ, celoroční práce v účelové komisi.
2006
2/2006
SW a HW příprava specializovaného pracoviště pro digitalizaci,
projekt softwarového řešení správy a evidence majetku ve školství
(pasportizace) - věcný a časový harmonogram plnění, návrh smlouvy a
její uzavření, zahájení prací; převod stávající Evidence majetku do
modulu IS GINIS. (harmonogram realizace, konverze a migrace dat,
org.opatření, školení).
5/2006
Zajištění
registrace
a
aktivace
domény
zlin.eu,
zprovoznění
pracoviště digitalizace SÚ (instalace techniky pro digitalizaci servery, disk. pole,
instalace programovéo vybavení Windream) ,
zpracování analýzy a návrhy lokalit (prvků, činností) k aktualizaci
DTMMZ, Paspartu komunikací, Paspartu zeleně, GS HTML klient (úprava,
instalace, výběr mapových vrstev pro prezentaci a zprovoznění na
webu města)
8/2006
Analýza evidence docházky - integrace s Websystem a prezentace
těchto
údajů
na webu města,
spolupráce
na
tvorbě
zadávací
dokumentace pro VZ „Územní plán SMZ", závěrečná fáze VZ „Zajištění
dodávek a vybraných činností v oblasti informačních a komunikačních
technologií pro SMZ"
(vyhodnocení,
smluvní vztahy,
realizace),
vyřešení propojení aplikačního serveru v demilitarizované (ochranné)
zóně
s databázovými
servery
v LAN
MMZ
(možnost
bezpečného
provozování aplikací typu tenký klient širokou veřejností, tj.
zvenčí)
10/2006
Analýza a realizace možností přístupu externích uživatelů přes
tenkého klienta
(Internet explorer)
k vybraným aplikacím? GIS,
Krizové
řízení,
Pasportizace majetku
škol
apod.
Implementace
„mapových služeb" na našich internetových stránkách - polohopisná
(geografická) data za katastrální území „Velkého Zlína" (cenová,
hodnotová a katastrální mapa,
územní plány apod.)
jsou nyní
k dispozici
nej širší
veřejnosti.
Realizace
organizačních
změn
v systému poskytování IT podpory koncovým uživatelům - zaměstnancům
MMZ

12/2006
Příprava a realizace plošné inventarizace ITC zařízení MMZ. Průběžné
vyhodnocování systému HELPDESK pro oblast outsourcingu IT služeb. IS
HN a SS (hmotná nouze a sociální služby) - technická a personální
předimplementační příprava,
nasazení systému. Analýza a řešení
spamové problematiky.
2007
3/2007
Spuštění rutinního provozu aplikace VIDIMACE a LEGALIZACE na
pracovištích ověřování včetně realizace nutných obměn techniky.
Komplexní obnova síťové infrastruktury na jednotlivých pracovištích
MMZ. Obnova SQL serverů MMZ (analýza podkladů potřebných k obměně
stávajících
SQL
serverů
a
vlastní
řešení
obměny
serverů
rozhodujících informačních systémů (MIS CityWare a EIS GINIS)
jednání s dodavatelem, příprava konfigurace, smluvní záležitosti,
vlastní plán a realizace obměny.
6/2007
Životní jubileum
7/2007
Realizace dalšího aut. propojeni mezi IS CityWare a IS Ginis:
Pozemky (smlouvy, pronájmy) CityWare versus Smlouvy Ginis a agenda
FRB CityWare versus Smlouvy Ginis. E-learning MS Office, specifikace
zadání, výběr dodavatele, smluvní vztah, realizace na intranetu.
Realizace
vyvolávacího
systému
včetně
elektronické
služby
a
internetových objednávek (OOS Váchova). Příprava podkladů, vlastní
přihlášení do soutěže O zlatý erb a zisk 1. mista na krajské úrovni.
9/2007
Příprava,
zpracování
zad.
dokumentace,
rozesláni
poptávek
a
vyhodnoceni VZ Inf. strategie města Zlin, smluvní vztah, zahájení
realizace.
Příprava a realizace optické trasy pro poskytování
datových telekomunikačních služeb (Změna technologie konektivity způsob poskytování komplexního magistrátního připojení k internetu vyšší rychlost, spolehlivost a zkvalitněni služby). Realizace nového
propojení pro operativní tvorbu tzv. Internetové sítě pro hosty
MMZ/SMZ , brigádníky apod. tzn. pro takové klienty, kteří nemají
právo pracovat v naší síti bez omezení.
11/2007
Vytvoření tech. předpokladů a realizace opt. propojení radnice budova ČP, VZ Inf. strategie MMZ/SMZ (Organizace a provedení schůzek
k ukončení jednotlivých milníků, prezentace, projednání v ŘV, PS a
KI, akceptační řízení), rozšíření CzechPoint na dalši
pracoviště,
infovýpomoc
obcím při
jejich
zřizování,
aktualizace
pasportu
komunikaci a příprava aktualizace pasportu zeleně.
12/2007
Analýza připojení a zpracování nabídek pro připojení PO (škol)
k internetu. Příprava dokumentace k řešení problematiky IS GINIS VZ řešená formou jednacího řizeni bez uveřejnění. Instalace a
testování tzv. media monitoringu SW od firmy Newton - řešení nové

podoby denního monitoringu tisku a dalších médií.
tech a fin. rozbor digitalizace smluv SMZ.

Analýza řešení,

2008

2/2008
Příprava a instalace nové verze ASPI typu klient/server. Akceptační
řízení dokumentů IS SMZ/MMZ v souladu s plánem aktivit. Analýza
vyhodnocování nabídek nového SW Registr oznámení, výběr, smluvní
zál., realizace a zprovoznění. Spuštění komunikace s Online centrem
znakového
překladu
(OSV). Zajišťování
veškerých
IT
činností
v souvislosti se stěhováním do nové budovy MMZ - Zarámí 4421.

