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Prováděcí dokument k Investiční strategii města Kolína

Číslo

Název aktivity

Prioritní
oblast

Opatření

Nositel /
Odpovědný
útvar

1.

Modernizace
webových stránek
města – Modul
Město, Modul Turista

Technická
struktura a
vybavenost

Další IS

Kancelář
úřadu

2.

Pořízení dalších
modulů v rámci
aplikace „Kolín
v mobilu“ – např.
Modul sousedská
výpomoc

Technická
struktura a
vybavenost

Další IS

Kancelář
úřadu

Termíny

Finanční
zdroje

Rozpočet

Monitorování

Evaluace

2020-2022

Rozpočet
města, EU
fondy (OP
Zaměstnanost,
IROP)

650.000,- Kč

Zpráva o plnění
Akčního plánu

Jednou
ročně

2020-2022

Rozpočet
města, EU
fondy (OP
Zaměstnanost,
IROP)

750.000,- Kč

Zpráva o plnění
Akčního plánu

Jednou
ročně

Modul Město
Modul Město bude poskytovat souhrnně informace o činnosti Města a úřadu. Struktura a obsah Modulu bude vydefinován tak, aby odpovídal modernímu
pojetí webové prezentace.
Modul Město bude mít zcela individuální grafický návrh, responzivní design, díky kterému se uživateli vždy zobrazí stránka v optimalizovaném rozlišení, zcela
se přizpůsobí zařízení, ve kterém si web prohlíží. Uzpůsobeny budou také ovládací prvky, což je důležité u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony,
tablety atd.). Web bude mít dále tyto funkce a možnosti: multiuživatelská administrace se stanovením individuálních přístupových práv, správu klíčových slov
pro vyhledávání na webu, rozesílání novinek odběratelům, vkládání fotografií, audií a videí, anonymizace údajů v dokumentech, zobrazování personálních

výběrových řízení, upozornění na nutnost revize obsahu dokumentů v nastavených časových intervalech, možnost občanů upozornit na závady a nedostatky
ve městě, zobrazení veřejných zakázek z Profilu zadavatele, možnost skrytí vybraných dokumentů, zaheslování složky, možnost připojení přílohy různého typu
k publikovanému dokumentu (text, obrázek, video, archiv, formulář), RSS kanál, editovatelná nabídka menu, ochrana proti nechtěnému smazání dat, kalendář
akcí, diskuzní fórum, jehož prostřednictvím budou moci občané snáze online komunikovat s úřadem, provázání se sociálními sítěmi, archivace dokumentů
zveřejněných na úřední desce po dobu 5 let.

Modul Turista
Modul Turista bude poskytovat praktické informace a rady pro ty, kteří plánují navštívit město Kolín.
Modul Turista bude koncipován tak, aby splňoval požadavky na moderní webovou prezentaci města. Bude proto obsahovat responzivní grafický návrh
vycházející z návrhu webu pro město, sdílený kalendář akcí turistického webu s webem města, kontakty na ubytovací kapacity, restaurace a popis místních
zajímavostí a turistických destinací.

Kolín v mobilu
V rámci této dílčí aktivity dojde k vytvoření nového modulu pro lepší komunikaci s občany města Kolín pomocí mobilní aplikace Kolín v mobilu.
Modul Sousedská výpomoc umožní obyvatelům Kolína nabídnout a poptat sociálně orientované služby s důrazem na jejich sdílení v prostředí města Kolín.
Modul bude obsahovat tyto funkční položky: Dobrovolnictví – výpomoc, Nabídka / poptávka a Sbírkové akce.
Funkční položka Dobrovolnictví – výpomoc: Propojí požadavky ze strany občanů Kolína na výpomoc s nabídkou dobrovolnických služeb formou inzerce.
Uživatel mobilní aplikace bude moci požádat o službu ostatní občany města (například výpomoc s nákupem, s úklidem, se společným trávením volného času
a podobně), stejně jako nabídnout službu ostatním takovou občanům města.
Funkční položka Nabídka / poptávka: Propojí nabídku a poptávku na různé zboží formou jednoduché vývěskové služby. Uživatel mobilní aplikace bude moci
inzerovat například prodej použitého dětského kočárku nebo poptat jeho nákup.
Funkční položka Sbírková akce: Propojí občany Kolína, kteří budou své spoluobčany žádat o finanční příspěvek, například na nákup invalidního vozíku.
Občané Kolína, které vyhlášená sbírka zaujme, budou moci do takové sbírky přispět.

