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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 7.12.2015.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Kutnohorská denní menu
Komise přivítala paní Martinu Bucifal z IC Kutná Hora, která by měla mít nyní na starosti
schvalování restaurací registrovaných do systému Kutnohorská denní menu. Členové komise
prezentovali paní Bucifal web menu.kutnahora.cz a mobilní aplikaci, vysvětlili používání a
aktuální stav propagace mezi restauracemi i veřejností. Pro krátkodobý časový horizont bylo
dohodnuto následující:
a) Paní Bucifal získá přístup do systému.
b) Ze systému se odstraní testovací data, která tam jsou z období před spuštěním ostrého
provozu.
c) E-mailové notifikace se aktualizují (chodí stále na adresu ing. Musílkové a uživatelům se
vrací zpráva o ukončení pracovního poměru).
d) S panem Šmokem bude dohodnuta propagace systému v Kutnohorských listech. Ladislav
Šorčík připraví propagační text ke zveřejnění.
Komise konstatovala, že k systému chybí podpora a bude nezbytné ji do budoucna zajistit
kvůli řešení případných chyb a rozvoji systému. Dohodnuté body vzhledem k chybějící
podpoře zatím zajistí členové komise v rámci svých technických možností do 31.12.2015.
2. Různé
Zkušební zprovoznění telemostu s Ladislavem Čermákem (který je na léčebném pobytu v
lázních) pro efektivnější projednávání některých bodů na řádném jednání komise ztroskotalo
na rychlosti internetového připojení v lázních. Telemost bude znovu vyzkoušen před řádným
jednáním s použitím jiné technologie.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

Jednání komise bylo svoláno jako mimořádné kvůli nemožnosti účasti paní Bucifal na řádném jednání.
Vzhledem k tomu. že bylo jednání svoláno v časové tísni, jakákoli neúčast členů komise je označena
jako omluvená.

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 26/16 – zápisy komise pro rozvoj IT:
a) ze dne 7. 12. 2015 - pro 9, proti 0, zdržel se 0.
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