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Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh,  
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Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,  
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Záznam jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 13 
konané dne 09. 04. 2009 ve velké zasedací místnosti MěÚ Zábřeh 

 
 

Jednání zahájeno ve 13:00 hod 
Počet stran: 3 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno 16 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada není usnášeníschopná 
 
 

 

Program: 
 
 Zahájení a seznámení s programem. 

 Datové schránky. 

 Návrh na doplnění a vyhlášení parametrů – limitů pro obnovitelné zdroje (biostanice, 

spalovny, …). 

 Cykloznačení – rozvoj o další obce (Rájec, Zvole, Lukavice, …), které mohou situaci řešit 

až po vybudování obchvatů obcí.  

 Různé – Celostátní síť pro venkov. 

 
 
 

1) Datové schránky:  
 
Přítomným starostům byla problematika datových schránek a technologických center 
prezentována Ing. Janem Martínkem, zástupcem společnosti Asseco Czech Republic, a.s. a 
Ing. Zdeňkem Kindlem, zástupcem společnosti ASI informační technologie s. r. o.  Zástupci 
města Zábřeh poskytli starostům informační brožuru Datové schránky – typový postup 
implementace zákona č. 300/2008 Sb. Následovala diskuse mezi starosty a přítomnými 
hosty. 
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a) Ing. Jan Martínek – eObec, typové řešení CzechPoint@Home.cz včetně spisové služby 
pro malé obce; modul spisové služby 

  
Ing. Martínek představil společnost Asseco Czech Republic, a.s. a problematiku zavedení 
datových schránek vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. Dále prezentoval modulární systém 
eObec, který je typovým projektem CzechPoint@Home a portálovým  řešením pro tvorbu a 
správu elektronických formulářů a životních situací, včetně spisové služby napojené na 
datové schránky.  Představil přítomným také modul spisové služby VODa (Vestavěný Oběh 
Dokumentů), který umožňuje organizaci vést evidenci došlých a odeslaných dokumentů dle 
platné legislativy, a to všemi možnými komunikačními kanály. Modul VODa se stal IT 
produktem roku 2008 (časopis Computerworld), nejzajímavějším projektem roku 2008 
(KMPG + časopis eGovernment), vítězem výběrového řízení MV ČR na „Analýza a návrh 
prototypu CzechPOINT@home“. 
 
Příloha č. 1 prezentace Ing. Martínka 
 
b) Ing. Zdeněk Kindl – Technologické centrum (TC) ORP, podpora datových schránek, 

souvislosti s eGonem 
 
Ing. Kindl předal přítomným informace o vyhlášené výzvě IOP pro budování 
technologických center a elektronické spisové služby. Kontinuální výzva pro podávání 
projektů je vyhlášena do 31.7.2010. V případě ORP mohou požádat jen ta, která mají 
uzavřená partnerství s dalšími nejméně 9 obcemi nebo všemi obcemi svého správního 
obvodu, má – li správní obvod méně než 9 obcí. Povinnost zřídit TC má ze zákona kraj. Pro 
ORP tato povinnost ze zákona nevyplývá. Maximální velikost příspěvku na TC je pro kraje 
stanovena na 20 mil. Kč, pro ORP na 4 mil. Kč + 23 tis. Kč x počet organizací s partnerskou 
smlouvou. Ing. Kindl přislíbil zpracování informačního materiálu o datových schránkách a 
jeho předání obcím.  
 
Příloha č. 2 prezentace Ing. Kindla 
 
c) Ing. Jana Krasulová, Filip Matějka, Ing. Kolář – město Zábřeh a problematika datových 

schránek a technologického centra 
 
Pan Matějka předal obcím informační brožuru Ministerstva vnitra ČR Datové schránky – 
Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. Jedná se o návod, jak se připravit na  
1. červenec 2009, kdy výše uvedený zákon nabude účinnosti a obec začne používat svou 
datovou schránku a provádět autorizované konverze dokumentů.  Další informace o 
problematice jsou k dispozici také na webových stránkách www.mvcr.cz, 
www.datoveschranky.info. 
Ing. Krasulová předala přítomným zástupcům obcí informace o datových schránkách a 
technologickém centru v souvislosti s městem Zábřeh. Samospráva v tuto chvíli neučinila 
rozhodnutí, zda datové centrum bude ve městě Zábřeh zřízeno či ne. V současné době 
neexistuje k této problematice dostatek relevantních informací. K zákonu neexistuje platná 
prováděcí vyhláška. Prvotní informační materiál týkající se datových schránek je 
připravován k předložení Radě města.  
Případné dotazy lze směřovat na MěÚ Zábřeh (Ing. Krasulová, pan Matějka, Ing. Vitásková). 
Ing. Kolář v této souvislosti přítomné informoval o přípravě analýzy potřeb a studie 
proveditelnosti, dokumentu, který se bude týkat města Zábřeh i celého mikroregionu 
Zábřežsko. Členské obce Svazku byly požádány o součinnost při jeho zpracování.   
 
Příloha č. 3 datové schránky – Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. 
 

mailto:CzechPoint@Home.cz
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2) Návrh na doplnění a vyhlášení parametrů – limitů pro obnovitelné zdroje (biostanice, 
spalovny, …): 

  
Pan Vladimír Hroch, starosta obce Rájec, otevřel diskusi ve věci vyhlášení parametrů – 
limitů pro obnovitelné zdroje. Navrhuje řešit limity parametrů pro zdroje znečištění v rámci 
každé obce nebo i v rámci mikroregionu. Ze závěrů diskuse vyplývá, že limity jsou dané 
zákonem, svá území řeší obce pomocí územního plánu. 
 
 
3) Cykloznačení – rozvoj o další obce (Rájec, Zvole, Lukavice, …), které mohou situaci 

řešit až po vybudování obchvatů obcí.  
 
Pan Vladimír Hroch, starosta obce Rájec, otevřel diskusi ve věci dalšího rozvoje cyklotras a 
cyklostezek v mikroregionu Zábřežsko. Po vybudování obchvatů obcí v souvislosti 
s komunikaci I/44 existuje vize dalšího rozšíření cyklotras mezi obcemi Rájec, Zvole, 
Lukavice.  
 
 
4) Celostátní síť pro venkov. 
 
Ing. Vitásková informovala přítomné zástupce obcí o možnosti členství resp. partnerství 
v Celostátní síti pro venkov v Olomouckém kraji (CPSV). Povinnost vytvoření této 
organizace je dána nařízením Komise. Zřizovatelem CPSV je Ministerstvo zemědělství ČR. 
Aktivity české sítě jsou provázány na aktivity Evropské sítě pro rozvoj venkova.  
Hlavní náplní CPSV je sdílení zkušeností a dobré praxe. CPSV umožní svým členům snazší 
přístup k informacím, v rámci jejích aktivit mohou být pro partnery organizovány a částečně 
financovány studijní cesty v rámci ČR na projekty ukazující příklady dobré praxe. Dále 
mohou být v rámci CPSV zajištěna školení, semináře a workshopy. CPSV bude 
„komunikačním mostem“ Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. 
Dne 26. března 2009 se konalo „První setkání partnerů CPSV“ v Olomouckém kraji.  Svazku, 
který jednání nebyl účasten, byly zaslány materiály týkající se CPSV v Olomouckém kraji 
včetně formuláře k potvrzení členství.  
Přítomní zástupci obcí Svazku neprojevili zájem o členství v CPSV. 
 
Příloha č. 4 prezentace CPSV 

 
 
 
 
 
 
Zábřeh 15.04.2009 
 
zapsala: Ing. Kateřina Vitásková   Schválil:    Ing. Zdeněk Kolář 
           Předseda Svazku obcí  
      Mikroregionu Zábřežsko  

   


