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Odpověď na žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Rozhodnutí krajského úřadu č.j. MSK 187751/2011 Vám zasíláme odpověď na žádost o 
informace ze dne 17.10.2011.

1. Informace, v jakém stadiu realizace se projekt nyní nachází

Hlavním parterem projektu, Městem Frýdlant nad Ostravicí,  byla zabezpečená komunikace 
úspěšně realizována. Byly zprovozněny všechny infokiosky, proběhla plánovaná školení a výcvikové 
kurzy pro odborné pracovníky obcí i individuální konzultace. Pouze aktivity „Vypracování 
přeshraniční strategie“ a „Vypracování hodnotící zprávy a vize do budoucnosti“ bude možno 
realizovat až po vytvoření zabezpečeného komunikačního systému hlavním přeshraničním 
partnerem.
Hlavní přeshraniční partner projektu, Město Turzovka, ke dni 4.10.2011 zrealizoval výběrové řízení 
na hardware zabezpečeného komunikačního systému. V současné době připravuje výběrové řízení 
na aplikační software formou „rokovaciho konani bez zverejnenia“

Seznam plnění jednotlivých obcí

Obec
Mobilní telefon-Nokia 

E66
SIM-mobilní 

internet
Notebook 

Acer
Infokiosek 
Ekonomy

Install CD

Bílá 3 6 2 1 6

Baška 3 6 2 1 6

Čeladná 3 6 2 1 6

Frýdlant n.O 7 12 3 2 9

Janovice 3 5 1 1 5

Lhotka 0 1 1 0 1

Metylovice 3 6 2 1 6

Malenovice 3 6 2 1 6

Kunčice p.O.
3 6 2 1 6

Ostravice 3 6 2 1 6

Pržno 3 6 2 1 6

Pstruží 3 5 1 1 5

Staré Hamry
3 6 2 1 6

+ 3 PC v servrovně ve Frýdlantě n.O. 
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2. Školení

Veškerá školení zaměstnanců k ovládání příslušného softwaru proběhla dle harmonogramu 
přiloženého v příloze.
Proběhly celkem tři okruhy vzdělávání, a to Školení web, Školení TEAM TALK, Síťování. Dále 
probíhaly osobní či telefonické Metodické konzultace.
Z každé obce se školení zúčastnilo několik zaměstnanců či představitelů obcí, kteří s danými 
systému pracují.

Pržno                  2 osoby
Staré Hamry         5 osob
Malenovice         4 osoby
Čeladná               5 osob
Frýdlant n.O.        9 osob
Metylovice           3 osoby
Janovice              2 osoby
Lhotka                 2 osoby
Kunčice p.O.       2 osoby
Ostravice              6 osob
Bílá                      6 osob
Pstruží                   2 osoby
Baška                   2 osoby

3. Informace, zda jsou v infokiosku obce nahrány nějaké informace

V infokiosku obce nejsou nahrány žádné informace.

4. Kde je umístěn infokiosek v obci 

Jeden kiosek je umístěn na budově Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hlavní čp.139 a 
druhý na budově MěÚ ul. Náměstí čp.3

5. Jakým způsobem, kým a jak často jsou využívány mobilní telefony 

Mobilní telefony jsou využívány k zabezpečené komunikaci mezi starosty a dalšími pracovníky obcí 
Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a po zavedení přeshraničního komunikačního systému u 
slovenského partnera budou hovory rozšířeny na představitele obcí regionu Horné Kysuce. Dle 
potřeby si starostové  vzájemně vyměňují informace prostřednictvím mobilů a notebooků. 

6. Jakým způsobem, kým a jak často jsou využívány notebooky

Viz. odpověď u bodu 5.

7. Informace, v jaké výši obec vynakládá prostředky na provoz a správu telekomunikační techniky 
pocházející z tohoto projektu + jiné související náklady.

Od února 2011 město Frýdlant nad Ostravicí hradí měsíčně náklady za administraci a technickou 
správu ve výši 23 400,- Kč a dále pohyblivou částku za  SIM karty dle jednotlivými obcemi zvoleného 



3

tarifu u T-mobile a dle provolaných částek . Koncem každého kalendářního roku budou po dobu 
udržitelnosti adekvátně náklady přefakturovány obcím zúčastněným v projektu. 

8. Informace, jak konkrétně probíhá přeshraniční spolupráce s obcemi ve Slovenské republice, příp. 
s obcemi v ČR.

Mezi vedoucím a hlavním přeshraničním partnerem probíhá komunikace formou telefonické, 
elektronické i osobní výměny informací. Obce zapojené do projektu na české straně si vyměňují 
informace prostřednictvím mobilů, notebooků pořízených z projektu a rovněž osobně na 
pravidelných schůzkách Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.

9. Informace o návštěvnosti webových stránek obce a využívání veřejně dostupných e-služeb

Tyto informace nelze zjistit, zařízení nemá počítadlo, protože nebylo součástí objednávky.

S pozdravem

Ing. Iva Lichnová 
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
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