
Bílá Baška Čeladná Frýdlant n. O Janovice Lhotka Metylovice Malenovice Kunčice pod O. Ostravice Pržno Pstruží Staré Hamry

1.V jakém stádiu realizace se projekt 

nyní nachází, tedy zda Vaše obec již 

obdržela nějaké plnění, popř. kdy a 

jaké (počet a druh mobilních telefonů, 

počet a druh PC obsahujících příslušný 

software, počet info kiosků atp.)

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

7ks mobilní telefon, 12ks sim 

mobilní internet, 3ks 

notebook Acer, 2ks Infokiosek 

Ekonomy, 9ks install CD

3ks mobilní telefon, 5ks sim 

mobilní internet, 1ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 5ks install CD

0ks mobilní telefon, 1ks sim 

mobilní internet, 1ks 

notebook Acer, 0ks 

Infokiosek Ekonomy, 1ks 

install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

3ks mobilní telefon, 5ks sim 

mobilní internet, 1ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 5ks install CD

3ks mobilní telefon, 6ks sim 

mobilní internet, 2ks 

notebook Acer, 1ks Infokiosek 

Ekonomy, 6ks install CD

2. Zda proběhlo školení zaměstnanců 

k ovládání příslušného softwaru, 

popřípadě kdy takové školení proběhlo 

a kolik zaměstnanců či jiných zástupců 

obce se jej zúčastnilo, popřípadě kdy je 

školení plánováno,

ano - 6 zaměstnanců, Školení 

TEAM TALK, Síťování

ano - 2 zaměstnanci, Školení 

web, TEAM TALK, Síťování

ano - 5 osob, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 9 osob, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 2 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 2 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 3 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 4 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 2 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 6 osob, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 2 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 2 osoby, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

ano - 5 osob, Školení web, 

TEAM TALK, Síťování

3. Zda jsou v info kiosku obce, 

financovaného z tohoto projektu, 

nahrané nějaké informace, popřípadě 

kopii těchto informací,

nejsou nahrány žádné 

informace

nejsou nahrány žádné 

informace

informace z webových stránek 

obce, turistické atraktivity, 

kulturní akce, jízdní řády 

okolních obcí

nejsou nahrány žádné 

informace

nejsou nahrány žádné 

informace
nemají infokiosek

nejsou nahrány žádné 

informace

nejsou nahrány žádné 

informace

aktuality, informace z 

obecního webu, dostupnost 

lékařů v obci, čerpací stanice 

PHM, informace o OÚ

nejsou nahrány žádné 

informace

informace o obci, odkazy na 

idos, ČHMÚ, seznam, stránky 

obce

základní informace o obci, 

emailové odkazy
informace o obci

4. Kde je info kiosek obce z tohoto 

projektu umístěn,
střed obce - restaurace Bífí budova OÚ budova OÚ na budově MÚ budova OÚ nemají infokiosek

autobusová zastávka v centru 

obce
budova OÚ budova OÚ budova OÚ budova OÚ obecní dům budova OÚ

5. Jakým způsobem, kým a jak často 
denně, starosta,                                           

místostarosta, OÚ
k zabezpečené komunikaci k zabezpečené komunikaci k zabezpečené komunikaci 

starostou, místostarostou a 

starosta, místostarosta, účetní 

k zabezpečené komunikaci 
denně k zabezpečené 

starosta obce stále, velitel 

jednotky dobrovoných hasičů 

stále, člen rady obce ke k telefonování, k zabezpečené 

Starosta, místostarosta a 

velitel dobrovolných hasičů k 
starosta, místostarosta a 

jsou využívány mobilní telefony 

z tohoto projektu,

místostarosta, OÚ

                                             
mezi starosty a dalšími 

pracovníky obcí 

mezi starosty a dalšími 

pracovníky obcí 

mezi starosty a dalšími 

pracovníky obcí 

starostou, místostarostou a 

zástupcem obce
nemají mobilní telefony

k zabezpečené komunikaci 

mezi starosty a dalšími 

pracovníky obcí 

komunikaci mezi starosty a 

dalšími pracovníky obcí

služebním účelům. K 

zabezpečené komunikaci mezi 

starosty a dalšími pracovníky 

obcí

komunikaci mezi starosty a 

dalšími pracovníky obcí

zabezpečené komunikaci mezi 

starosty a dalšími pracovníky 

obcí

starosta, místostarosta a 

starosta hasičů
denně pracovníky OÚ

6. Jakým způsobem, kým a jak často 

jsou využívány notebooky (PC) 

z tohoto projektu,

starosta a místostarosta

starosta a místostarosta k 

výměně informací a 

komunikaci mezi staorsty a 

dalšími pracovníky obcí

emailová pošta mezi starosty 

apod.
viz. mobilní telefony zástupce obce

ke komunikaci mezi starosty a 

dalšími pracovníky obcí 
viz. mobilní telefony

několikrát týdně starostou a 

také pracovníky obce

starosta popř. místostarosta 

na přípravu a jednání 

zastupitelstva obce a jako 

mobilní. Druhý využívají 

členové ZO na zápisy z jednání 

rady boce apod.

k práci na osobním počítačí a 

dále k zapojení do sítě 

zabezpečené komunikace

starosta a místostarosta k 

ekomunikaci mimo úřad
starostou obce dle potřeby pracovníky OÚ

7. V jaké výši obec vynakládá 

prostředky na provoz a správu 

telekomunikační techniky pocházející 

z tohoto projektu, popřípadě veškeré 

jiné související náklady obce s tímto 

projektem,

8. Jak konkrétně probíhá přeshraniční 

spolupráce s obcemi ve Slovenské 

republice, popřípadě s obcemi v České 

republice, se kterými obcemi Vaše 

obec již navázala přeshraniční 

spolupráci a jakým způsobem a jak 

často tato spolupráce probíhá,

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

Spolupráce prozatím probíhá 

především se 

zainteresovanými obcemi 

projektu na české straně

komunikace formou 

telefonické, elektronické a 

osobní výměny informací

9. informaci o návštěvnosti webových 

stránek Vaší obce a využívání veřejně 

dostupných e-služeb v souvislosti 

s tímto projektem.

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

infokiosek není vybaven 

počítadlem

Stránky obce navštěvuje 

měsíčně cca 350 návštěvníků

100 návštěv děnně, nelze 

stanovit podíl návštěvnosti v 

návaznosti na projekt

Frýdlant nad Ostravicí hradí měsíčně náklady ve výši 23.400,- a dále pohyblivou částu za SIM karty dle tarifů zvolenými obcemi. Koncem roku budou přefakturovány obcím


