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 Kunc 1324/2011 Hrubiš 26.10.2011 
 
 
Odpov na žádost o poskytnutí informací podle zák. . 106/1999 Sb., ze dne 
17. 10. 2011 
 
 
ad 1) Hlavním parterem projektu, Mstem Frýdlant nad Ostravicí,  byla zabezpeená 
komunikace úspšn realizována. Byly zprovoznny všechny infokiosky, probhla plánovaná 
školení a výcvikové kurzy pro odborné pracovníky obcí i individuální konzultace. Pouze 
aktivity „Vypracování peshraniní strategie“ a „Vypracování hodnoticí zprávy a vize do 
budoucnosti“ bude možno realizovat až po vytvoení zabezpeeného komunikaního systému 
hlavním peshraniním partnerem. 
Hlavní peshraniní partner projektu, Msto Turzovka, ke dni 4.10.2011 zrealizoval výbrové 
ízení na hardware zabezpeeného komunikaního systému. V souasné dob pipravuje 
výbrové ízení na aplikaní software formou „rokovaciho konani bez zverejnenia“ 
 
Seznam plnní pro obec Kunice p. O.: 
 

Obec Mobilní telefon-Nokia 
E66 

SIM-mobilní 
internet 

Notebook 
Acer 

Infokiosek 
Ekonomy Install CD 

Kunice p.O. 
 3 6 2 1 6 

 
 
ad 2)  Veškerá školení zamstnanc k ovládání píslušného softwaru probhla dle 
harmonogramu. 

Probhly celkem ti okruhy vzdlávání, a to Školení web, Školení TEAM TALK, 
Síování. Dále probíhaly osobní i telefonické Metodické konzultace. 

Z obce Kunice p. O. se školení zúastnily 2 osoby v následujících termínech: 
18. 1. 2011  Školení TEAM TALK – 1 osoba; 25. 1. 2011 Školení web – 1 osoba. 
 
ad 3)  O infokiosek se stará povený len zastupitelstva obce. Obmuje aktuality, vkládá 
informace z obecního webu, vetn odkazu na obecní web, uvádí další body zájmu nap. 
dostupnost léka v obci, erpací stanice PHM v obci, inf. o obecním úadu atd. 
 
ad 4) Infokiosek je umístn na venkovní zdi obecního úadu, poblíž hlavního vchodu do 
budovy. 



 
ad 5) Mobilní telefony využívají: starosta obce stále (i jako krizový), velitel jednotky 
dobrovolných hasi stále (i jako krizový), len rady obce ke služebním úelm. 
Mobily jsou také využívány k zabezpeené komunikace mezi starosty a dalšími pracovníky 
obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a po zavedení peshraniního komunikaního 
systému u slovenského partnera budou hovory rozšíeny na pedstavitele obcí regionu Horné 
Kysuce. Podle poteby si starostové vzájemn vymují informace prostednictvím mobil a 
notebook.  
 
ad 6) Jeden notebook využívá starosta, pop. místostarosta na pípravu a jednání 
zastupitelstva obce a jako mobilní PC pi jednání mimo budovu obecního úadu. Druhý PC 
využívají lenové zastupitelstva obce na zápisy z jednání rady obce, k píprav dokument 
k jednání rady obce a pi jednání mimo budovu obecního úadu. 
 
ad 7) Momentáln obec nevynakládá na provoz a správu telekomunikaní techniky poízené 
z projektu žádné finanní prostedky, koncem roku pefakturuje Msto Frýdlant n. O. obci 
ástku na udržitelnost projektu za rok 2011 ve výši 42 360,- K. 
 
ad 8) Mezi vedoucím a hlavním peshraniním partnerem probíhá komunikace formou 
telefonické, elektronické i osobní výmny informací. Obce zapojené do projektu na eské 
stran si vymují informace prostednictvím mobil, notebook poízených z projektu a 
rovnž osobn na pravidelných schzkách Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. 
 
ad 9) Poet návštv webových stránek obce od jejich spuštní dne 12. 8. 2011 je 2 129, poet 
zobrazení stránek – 12 620. O využívání veejn dostupných e-služeb souvisejících 
s projektem nemáme pehled, nebo zaízení nemá poítadlo, nebylo pedmtem objednávky. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Hrubiš 
    starosta obce 


