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1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města Kutná Hora

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 21.7.2015.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Kutnohorské denní menu (menu.kutnahora.cz)
Mimořádné jednání komise bylo svoláno především kvůli tomuto tématu – objevují se nové
„konkurenční“ komerční projekty. Ladislav Šorčík předem připravil dokument s požadavky na
vylepšení posbíranými od provozovatelů restaurací i uživatelů, kteří web dosud testovali.
Dokument proběhl připomínkováním v e-mailové konferenci a komisi byla finálně předložena
druhá verze, se zapracovanými připomínkami. Těsně před jednáním se bohužel omluvila ing.
Musílková (OCRM), takže nebyly projednávány záležitosti propagace ze strany města (na
minulém jednání bylo navrženo usnesení RM, které ukládá OCRM projekt aktivně propagovat
směrem k restauracím). Ke spuštění do ostrého provozu by mělo dojít během srpna. V komisi
proběhla delší diskuse o posbíraných požadavcích, technických aspektech současného řešení a
jeho vylepšení. Jednodušší vylepšení by měla být zapracována ještě před spuštěním ostrého
provozu. Ladislav Šorčík představil ji dříve (přes e-mailovou konferenci) komisi „referenční“
mobilní aplikaci – zatím je v testovací verzi. Proběhla diskuse o možných doplňkových
funkcích, například hodnocení apod., bude potřeba pro ně vytvořit podporu v systému, pokud
by se měly realizovat.
2. Weby města – průběh zakázky na přípravu zadávací dokumentace
Ladislav Čermák informoval o průběhu a stavu příprav zadávací dokumentace na weby města.
Zhotovitel (e-tenders) odeslal městu technické dotazy, které je potřeba zodpovědět k dokončení
dokumentace (měla by být dokončena v dalším týdnu, tj. do konce července). Proběhla diskuse
okolo otázky požadovaných referencí uchazečů – reference by určitě měly být požadovány (pro
osvědčení schopnosti zakázku splnit), ale neměly by zbytečně zužovat množinu potenciálních
uchazečů. Komise se shodla, že Ladislav Čermák navrhne podobu požadovaných referencí a ta
bude před začleněním do zadávacích podmínek prodiskutována v e-mailové konferenci.
3. Různé
Radim Fedorovič informoval o přípravě nové podoby MHD v Kutné Hoře. Počítá se s
bezplatným WiFi připojením v autobusech a s elektronickými odjezdovými tabulemi, které

budou v reálném čase informovat o příjezdech autobusů (v závislosti na reálné poloze) k
zastávce. Jan Moravčík navrhl zvážit možnost poskytovat informace o příjezdech i do mobilní
aplikace.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 750/15 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 21.7.2015.
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