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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 

 

Zápis z jednání 
 

Poradenský den Mikroregionu Zábřežsko č. 10 

konaný dne 16.3.2010, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 6 
 
 

Jednání zahájeno ve 13:45 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina  
Počet stran:  2 
 

 
 Program: 

1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Prezentace služeb společnosti eCentre – Ing. Lubor Alex,  

Zdeněk Oberreiter 

3. Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Zábřeh – 

zástupci MěÚ Zábřeh (Ing. Jana Krasulová, Mgr. Jana Kašíková), 

 Ing. Barbora Stránská 

 

 
 
1. Zahájení a seznámení s programem 

 

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

2. Prezentace služeb společnosti eCentre – Ing. Lubor Alex, Zdeněk Oberreiter 

 
Společnost eCentre byla přítomným zástupcům obcí představena Ing. Alexem a 

panem Oberreiterem. Tato společnost v rámci Poradenského dne prezentovala 
centralizované zadávání veřejné zakázky pro komoditu elektřina a nabídla 
zájemcům z řad obcí provést audit stávajícího stavu odběru elektřiny s následným 
provedením komplexního zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb. – vše přes tzv. centrálního zadavatele, kterým by byla 
jedna z obcí případně Svazek. 
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Obce, které mají o nabízené služby zájem, mohou v této věci kontaktovat pana 
Sobotíka, starostu obce Dubicko, a to co nejdříve cca do 1 týdne. 

Prezentace společnosti eCentre je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 

3. Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Zábřeh – 
zástupci MěÚ Zábřeh (Ing. Jana Krasulová, Mgr. Jana Kašíková), 
 Ing. Barbora Stránská 

 
Do 31. května 2010 je otevřena výzva pro podávání žádostí o finanční podporu 
z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovernmentu v obcích. 
Město Zábřeh by v rámci této výzvy velmi rádo řešilo realizaci technologického 
centra. 

V současné době město Zábřeh nechává zpracovávat studii proveditelnosti 
technologického centra – řeší Ing. Stránská. Studie musí být dokončena do poloviny 
dubna 2010. V rámci jejího zpracování byly všechny obce ORP Zábřeh obeslány 
s žádostí o vyplnění příslušného dotazníku. 

Ing. Stánská shrnula přítomným informace o zřízení a provozu technologického 
centra na ORP a vysvětlila jednotlivé otázky dotazníku, který byl rozeslán všem 
obcím ORP Zábřeh.  

Technologické centrum (TC) se skládá ze softwarové a hardwarové části. 
Umožní ukládat data všem obcím, které o tuto službu projeví zájem. Je však třeba, 
aby bylo připojení k TC zajištěno předem. Dodatečně (po zřízení TC) již nebude 
možné další obci nebo obce připojit. Obce, které budou mít o tuto službu zájem, se 
budou finančně podílet na provozních nákladech TC a dále budou přispívat podle 
počtu obyvatel nebo podle počtu přístupů. 

Ing. Stránská také vysvětlila rozdíl mezi garantovaným a negarantovaným 
úložištěm dat. 

Negarantované úložiště dat 
Je místo, které je určeno pro ukládání neuzavřených spisů (ještě se s nimi pracuje). 
Bude zřizováno na ORP. 

Garantované úložiště dat 
Je místo, které je určeno pro ukládání uzavřených spisů (již se s nimi nepracuje). 
Bude zřizováno na Olomouckém kraji. 

Přítomní byli také upozorněni na novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě, ve které je stanoveno, odkdy se dokumenty budou vést pouze 
v elektronické podobě. 

Zástupci MěÚ Zábřeh společně s Ing. Stránskou v průběhu jednání odpovídali 
na dotazy zástupců obcí. 

 
 
 

Zábřeh 19.3.2010    Schválil:      Ing. Zdeněk Kolář 
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

 
zapsala: Ing. Kateřina Vitásková  


