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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

26. Rady města
konané dne 29.6.2020

Smlouva o poskytování ICT služeb

Je předkládán návrh na zřízení záložní lokality v datacentru v Praze pro zajištění provozu sekundárního serveru
jedné z klíčových aplikací HCL Notes/Domino.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování ICT služeb v souladu s ust. § 2586 a násl. ust. § 1746 odst. 2 zákona
89/2012 Sb. (občanský zákoník) na zajištění hostingu serveru Domino dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
mezi městem Nové Město na Moravě a společností Whitesoft, s.r.o., IČ: 26177943, sídlem Sezemická
2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 dle přílohy materiálu.
 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Zbyněk Grepl

Zpracovatel: Zbyněk Grepl

Vyjádření: - IT doporučuje předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Z důvodu zajištění fungování kritické aplikace, kterou je prostředí pro spolupráci, poštovní služby,
kalendářové služby a úkoly. Navrhujeme zajištění provozu sekundárního serveru Kopernik v
datacentru v Praze. Tím bude zajištěna vysoká dostupnost v případě, výpadku lokálního
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datového centra města nebo konektivity k Internetu. Vzhledem ke skutečnosti, že výpadek
konektivity byl způsoben s plánovanou rekonstrukcí ulice Tyršova v roce 2019 a  problémy s
úložišti v 1/3 roku 2020, rozhodli jsme se o zřízení záložní lokality v externím datacentru. Jedná
se o službu MANAGED DOMINO SERVER, která v sobě zahrnuje následující služby hosting a
pravidelné zálohování dále 2 hodiny měsíčně na pravidelnou údržbu serveru a online monitoring
24/7.
Vzhledem k tomu, že se v prostředí HCL Notes/Domino plánuje a uskutečňuje provoz Městského
úřadu, Novoměstských kulturních zařízení a Domu dětí a mládeže považujeme za nutné u takto
kritické aplikace, její provoz zálohovat mimo vlastní infrastrukturu města. Oddělení informatiky
nastavilo celý provoz v automatizovaném režimu, tedy v případě výpadku se vše automaticky
překlopí na záložní provoz. koncový uživatel nezaznamená žádnou změnu.

Materiál obsahuje: Příloha - NMNM_smlouva_Serverhosting.docx (Veřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

