
ODBOR:               INFORMATIKY 
 
vedoucí odboru:  Ing. Zdenka Galgonková  
sekretaritát (asistent/ka): -  
 
STRUKTURA ODBORU:  
název  oddělení       počet zaměstnanců  
bez oddělení         11 
 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2011: 
 
1. Rekonstrukce, výstavba 

• Technologické centrum ORP – instalace technologického centra, připojení 31 obcí na území 
ORP Opava do technologického centra – oblast HW 

• Technologické centrum ORP – instalace spisové služby pro 31 obcí na území ORP Opava, 
upgrade spisové služby Magistrátu města Opavy  
 

2. Oblast ICT 
• Zajištění technické podpory pro projekt Vzdělávání – NB, dataprojektory, interaktivní 

tabule 
• Výměna 20 ks NB -  NB pro potřeby zastupitelů 
• Nákup 10 ks PC pro potřeby SOCV – oddělení právní ochrany dětí 
• Nákup a výměna 8 ks PC - pro zajištění činnosti v přenesené a samostatné působnosti  pro 

úřadovny Městských částí 
• Povýšení domény Statutárního města Opavy 
• e-Utility – služba pro občany e-UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o 

vyjádření k existenci inženýrských sítí 
• Zveřejnění smluv SMO na webu města  
• Zajištění poskytování informací pro zastupitele, radní  - pouze v elektronické podobě 

 
3. Oblast GIS a webových služeb 

• Mapové podklady – spolupráce s odborem Majetku města 
• Tvorba mapového portálu – tematické vrstvy podle potřeb odborů  
• Aktualizace vzhledu, funkčnosti webových stránek - SMO, MPOL, Slezského divadla, 

úřední desky SMO, MČ a dalších organizací města  
 

4. Projekty, Studie proveditelnosti, řízení projektů 
• Procesní analýza – řízení a účast v projektu pro potřeby Statutárního města Opavy 
• Projektové řízení – spoluúčast na řízení projektu a jeho zavedení do praxe 
• Základní registry – příprava podkladů pro připojení úřadu do systému Základních registrů – 

evidence agentových informačních systémů, přihlašování k agendám a činnostem ministerstev 
ČR 
 

5. Vzdělávání 
• Zajištění vzdělávání pracovníků MMO 
• Samotné vzdělávání zaměstnanců – školitelé – Ing. Soukalová, Ing. Jelenová, Ing. Juráková, 

Ing. Galgonková, Bc. Koloděj 
• Podpora uživatelů u všech aplikací na MMO 

 
 
 
Kromě těchto vybraných aktivit v roce 2011 odbor informatiky zajišťoval běžné činnosti: 



• Správa HW – nákup, údržba, prodej, vyřazení  - servery, disková pole, zálohovací systémy, 
aktivní prvky sítě, počítače, notebooky, tiskárny, kopírky, IP telefony, MDA pro městskou 
policii, UPS a další výpočetní technika 

• Správa SW – nákup, podpora, zajištění rozvoje, implementace nových modulů, serverových 
aplikací  

• Zajištění bezpečnosti LAN MMO, HW, informačních systémů, datových schránek 
• Rozvoj, tvorba koncepcí v oblasti informačních a komunikačních technologií, GIS, internet 
• Zajištění funkčnosti GIS, internet, intranet,  

 
Odbor spravuje: 
HW – LAN MMO 

• Datové centrum včetně zabezpečení a 16 malých „serveroven“ ve 2 lokalitách 
• SAN infrastrukturu celého úřadu, SAN switche – hlavní aktivní prvky sítě 
• hlavní disková pole IBM),  podpůrná disková pole Synology 
• servery – Linux, W2003, W2008 
• Cisco zařízení – aktivní prvky sítě, IPT brány (včetně ÚMČ) 
• UPS zařízení (zabezpečení proti výpadků sítě) v malých serverovnách 
• Centrální zálohování 
• přístup 8 Městských částí do sítě MMO 
• internetové přístupy 
• WEBové servery vypublikované do internetu (Střet zájmů, GIS, Systém včasné intervence…) 

HW 
• PC, IP telefony, zařízení MDA pro potřeby MPOL, inteligentní mobily,  
• notebooky pro potřeby uživatelů MMO a zastupitelů 
• kopírky a síťové tiskárny, tiskárny uživatelů 
• zařízení ÚMČ souvisejících se sítí MMO (PC/NB, kopírky, WIFI atd.),  

SW: 
• cca 50 aplikací a služeb poskytovaných pro MMO, MPOL, ÚMČ a veřejnost  

Ostatní: 
• kvalifikované certifikáty pro podepisování dokumentů 
• zajištění a zabezpečení externích přístupů přes VPN do sítě MMO 

 
 
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011: 
 
 
V roce 2011 odbor informatiky pracoval s celkovým rozpočtem  19.048.163,-Kč. Rozpočet byl členěn 
na akce: 

• 000000 – služby telekomunikací, nákup ostatních služeb, Pohoštění 
• 0001081 – Digitálně technická mapa města 
• 0001084 – Geografický informační systém 
• 0001085 – IP Telefonie 
• 0002467 – Vzdělávání v eGon centru Opava 
• 0002474 – Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace 
• 0002482 – Komunikační infrastruktura Statutárního města Opavy 
• 0002483 – O-linka – Komunikace občana s úřadem 
• 0002484 – Integrace agentových systémů a datový sklad MMO 
• 0002526 – Kopírky 
• 0002527 – Programové vybavení 
• 0002528 – Výpočetní technika 
• 0002529 – www stránky města 
• 0002533 – Kancelářské potřeby 
• 0002546 – Czech POINT 



• 0002547 – Datové schránky 
• 0002548 – Technologická centra ORP 
• 0007836 – Krnovská 

 
V rámci těchto akcí nebyl rozpočet přečerpán. Z důvodu zpoždění vyjádření MV ČR k plánovaným 
projektům byla do roku 2012 v rámci finančního vypořádání převedena částka ve výši 1.180.633,69 
Kč.  
 
Závazné ukazatele schváleného a upraveného rozpočtu na rok 20101 byly dodrženy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval(a): Ing. Zdenka Galgonková  
Funkce:      Vedoucí odboru informatiky 
Dne:            11.5.2012 
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