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Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh,  
IČ: 48428311 

Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,  

e-mail: miz@muzabreh.cz 

 

Záznam jednání 
 

Poradenský den Mikroregionu Zábřežsko č. 9 

konaný dne 15.9.2009, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 6 
 
 

Jednání zahájeno ve 13:20 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina  
Počet stran:  2 
 

 
 Program: 

1. Zahájení a seznámení s programem. 

2. Technologická centra a elektronické spisové služby – zástupci MěÚ Zábřeh 

(Ing. Krasulová, Mgr. Kašíková, Ing. Bartoň, pan Matějka) 

 

 
 
1. Zahájení a seznámení s programem 

 

Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne. 
 
 

2. Technologická centra a elektronické spisové služby – zástupci MěÚ Zábřeh 
(Ing. Krasulová, Mgr. Kašíková, Ing. Bartoň, pan Matějka) 

 

Ing. Krasulová předala přítomným zástupcům obcí informace o připravované 
výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního 
programu, a to na technologická centra a elektronické spisové služby v území.  

Z důvodu systémových chyb byla výzva č. 04 vyhlašovatelem zrušena s tím, že 
dne 10.9.2009 bude vyhlášena výzva nová. Termín vyhlášení byl však posunut na 
22.9.2009, proto v současné době ze strany města Zábřeh není možné obcím 
poskytnout podrobnější informace, což bylo původní myšlenkou tohoto vystoupení.   

Nově vyhlášená výzva bude určena na vybudování technologických center. 
Žadateli o finanční podporu budou moci být obce s rozšířenou působností. Výzva 
k předkládání žádostí o finanční podporu z IOP bude ukončena 30.3.2010. 
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Město Zábřeh reálně uvažuje požádat o finanční podporu na zřízení 
technologického centra. Technologické centrum bude možné na ORP vybudovat i 
bez připojení dalších obcí. Přesto by město Zábřeh rádo získalo informace, které 
z obcí mikroregionu mají zájem mít umístěno datové úložiště na technologickém 
centru v Zábřehu.  

Ing. Krasulová dále upozornila přítomné na skutečnost, že elektronické podací 
deníky v žádném případě nenahradí elektronickou spisovou službu. Také není 
doposud vyřešeno, zda spisová služba bude hostovaná nebo licencovaná. Odpovědi 
by měla přinést připravovaná výzva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zábřeh 18.9.2009     Schválil:     Ing. Zdeněk Kolář 
       předseda   

Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 
 
 
zapsala: Ing. Kateřina Vitásková      

 


