
ODBOR: Informatiky 

vedoucí odboru: Ing. Zdenka Galgonková 
sekretaritát (asistent/k.a): bez asistentky 

STRUKTURA ODBORU: 
název oddělení počet zaměstnanců 

bez oddělení, celkový počet zaměstnanců 
z toho: 

• Vedoucí odboru 
• Správce operačních systémů 
• Správce informačních a komunikačních technologií 
• Správce GIS 
• Technický pracovník 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2015: 
Oblasti: 

1. Infrastruktura 

2. Hardware 

3. Software 

4. Webové stránky 

5. Ostatní 

Ad 1) Infrastruktura 
• Rekonstrukce datového centra (serverovny)- Horní nám. 67 

• Zprovoznění záložní trasy Krnovská - Hláska 

• Výměna hlasové brány 

• Segmentace IP Sítí 

• Výstavba bezdrátové sítě - MMO 

• Zabezpečení zásuvek v LAN MMO (implementace 15 vzorových typů) 

Ad 2) Hardware 
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• Prodej neupotřebitelné výpočetní techniky příspěvkovým a neziskovým organizacím 

• Instalace skenerů pro potřeby odboru dopravy- Centrální registr vozidel, skenování 
technických průkazů (dle požadavků legislativy) 

• Instalace AP (WiFi) KD Rybníček 

Ad 3) Software 
• Úprava elektronické podatelny 

• Implementace modulu Skladové hospodářství na Městském informačním centru 

• Implementace modulu Nájemné, Vyúčtování služeb na odboru majetku města 

• Zavedení systému Centrální správa mobilních zařízení 

• Rozšíření systému pro řízení projektů 

• Upgrade informačních systémů dle požadavků legislativy 

Ad 4) Webové stránky 
• převzetí technické správy stránek do správy odboru informatiky 

• rozvoj webových stránek města, městských částí, městské policie 

Ad 5) Ostatní 
• Zavedení Směrnice o geografickém informačním systému do praxe - spolupráce 

s Technickými službami Opava, Dopravním podnikem 



• Aktivní účast odboru v projektu MV ČR, VŠE Otevřená data 

• Provedení Analýzy aktiv napříč celým úřadem ve spolupráci s odborem KAB magistrátu 

• Provedení Auditu bezpečnosti IT 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2015: 

Schválený rozpočet odboru informatiky na rok 2015 15.000.000,- Kč 
Upravený rozpočet odboru informatiky na rok 2015 27.226.380,- Kč 
Čerpání rozpočtu v roce 2015 22. 783.335,28 Kč 
Do roku 2016 byly převedeny finanční prostředky ve výši 1.271.901,32 Kč (akce zahájené v roce 
2015, ukončené v roce 2016). 
Na výši čerpaných finančních prostředků měl vliv: 

Výsledek veřejných zakázek 

Změna v realizaci technických či softwarových požadavků vzhledem k rychlému a neustálému 

vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií 

Efektivní hospodaření odboru informatiky 

Rozpočet v roce 2015 byl členěn na akce: 
• 0000000 - služby telekomunikací, nákup ostatních služeb, pohoštění 
• 0001081 - Digitálně technická mapa města 
• 0001084-Geografický informační systém 

0001085 - IP Telefonie 
• 0002526 - Kopírky 
• 0002527 - Programové vybavení 
• 0002528 - Výpočetní technika 
• 0002529 - www stránky města 

0002533 - Kancelářské potřeby 

• 000254 7 - Datové schránky /Certifikáty 
• 0007836 - Infrastruktura/Krnovská 

V rámci těchto akcí nebyl rozpočet přečerpán. 
Závazné ukazatele schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2015 byly dodrženy. 

Zpracovala: 
Funkce: 
Dne: 

Ing. Zdenka Galgonková 
vedoucí odboru informatiky 
27.4.2016 

ř«t; 


