Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: online přenos

ze dne: 30.11.2020

Ve věci: zřízení online přenosu jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 – Lhota k návrhu zastupitele po
projednání:
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu

II.

Schvaluje
a) zřízení online přenosu jednání zastupitelstva a využití internetové
přípojky pro další účely popsané v důvodové zprávě.
b) pověřuje zastupitele Ondřeje Topinku k realizací technické části
přenosu a nastavení zařízení.

III.

Ukládá
a) starostce MO10 Plzeň zajištění finančního pokrytí nákupu
technického vybavení a zřízení internetové přípojky dle dohodnuté
specifikace a ceny pověřenou osobou
b) pověřené osobě zajistit fyzickou realizaci a konfigurovat zakoupené
zařízení pro daný účel

termín: do dalšího ZMO, dle pláno v roce 2021

Zprávu předkládá:

Ondřej TOPINKA

Zastupitel MO10

Zprávu zpracoval dne:

10.7.2020

Ondřej TOPINKA

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 30.11.2020 ke zřízení online přenosu jednání
zastupitelstva MO10 Plzeň

1.

Název problému a jeho charakteristika
V 21. století se stává běžným standardem vysílání online na internetu
z jednání zastupitelstev měst a obcí. Zvláště v době koronavirové epidemie
jsou podporovány telekonference a internetové přenosy.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Při jednání UMO10 Plzeň se začal od prvních jednání nového zastupitelstva po
volbách v roce 2018 pořizovat záznam jednání za účelem zápisu. V dnešní
době a zhoršené epidemiologické situaci je nutné hledat další možnosti, jak
občanům zprostředkovat kontakt s volenou samosprávou obvodu a toho lze
dosáhnout např. vysíláním živého přenosu z jednání, aby každý občan, který
se nemůže z různých důvodů zasedání účastnit měl možnost být informován o
jeho průběhu. Lhota by tímto rozhodnutím byla jedním z prvních menších
obvodů, který tuto možnost bude nabízet a tím se zajistí i jeho propagace
v rámci města.

3.

Předpokládaný stav
Vzhledem k nízké přenosové rychlosti stávající připojení UMO a
zabezpečené sítě, by bylo vhodné oslovit dalšího providera, který by
byl schopen zřídit přípojný bod na budově UMO10. Výhodou této
realizace by bylo další využití internetového připojení v této oddělené
síti např. pro návštěvníky úřadu, knihovny atd. Dále se předpokládá
zakoupení videokamery s rozlišením alespoň FULLHD, routeru a
stativu.

4.

Finanční nároky
Dle oslovených poskytovatelů internetu v dané lokalitě by byla cena za zřízení
a instalaci pojítka cca 1800,- Kč a měsíční paušál 350 Kč/m. Náklady na
zařízení se pohybují cca 3-5 tis. za kameru, 500 Kč stativ a cca 1500,- Kč
router. Tedy počáteční náklady mezi 6 a 9 tis. Kč (dle konkrétních zařízení) a
poté měsíční paušál kolem 350 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Instalace a konfigurace koncových zařízení bude provedena bezúplatně.

