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Zápis ze zasedání Správního výboru  Mikroregionu Pernštejn č. 8 
konaného dne 21.1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu městyse Nedvědice 
 
Program: 

1. Zahájení  
2. Ověřovatelé zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Infokiosky 
5. Prezentace firmy Computer Systems týkající se možnosti čerpání dotace a 

zřízení pracovišť Czech Point 
6. Informace o průběhu realizace projektu „Vyšlápněte si k nám!“ 
7. Projednání dotačních titulů – Integrované projekty venkovských 

mikroregionů, dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
8. Různé 
9. Závěr 

 
Přítomni: 
Dufek Josef, Ing. Knop Roman, Kundrata Zdeněk, Mitáš Vladislav, Ing. Vejrosta 
Pavel, Ing. Kocůr Pavel – později 16,14 
 
Nepřítomni:   
Ing. Pavlíček Martin, František Krušina 
 
Hosté: 
Petr Sedlář 
Radomír Gröger – zástupce firmy Computer Systems 
Marek Čépe – zástupce firmy Computer Systems 
 
 
 

1. Zahájení 
 

Jednání zahájil Ing. Pavel Vejrosta v 16.00 hod. 
Konstatoval, že je přítomno 6 členů správního výboru. Správní výbor je usnášení 
schopný. 
Pan starosta přivítal hosty: pana Petra Sedláře a zástupce firmy Computer Systems – 
pana Radomíra Grögera a Marka Čépeho. 
 
Zapisovatelkou byla stanovena paní Ivana Dostálová. 
Ing. Pavel Vejrosta přednesl program jednání. Nikdo neměl připomínek. 
 
 
 

2. Ověřovatelé zápisu 
 
Byl podán návrh na dva ověřovatele zápisu – p. Mitáš Vladislav a Ing. Knop Roman 
Nikdo neměl připomínek. 
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3. Kontrola usnesení 

 
Pan Vejrosta přednesl usnesení z minulého správního výboru. Rozpočet Mikroregionu 
Pernštejn na rok 2009 jako přebytkový. 
 
 
 

4. Infokiosky  
 
Pan starosta předal slovo panu Grögerovi, aby představil firmu Computer Systems, 
podle smlouvy 60 dnů na přípravu stanoviště a 30 dnů na převzetí. 
Přívod 220 voltů, přívod z budovy, sítě lan – přívod kabelem, délka 2 m, bezdrátové 
připojení WiFI – obce se musí rozhodnout, co si vyberou. 
Další věci na domluvě – označení kiosku (do 7. února – označení, jak to bude 
vypadat, loga, text, erby apod., ocenění – vše musí být připraveno dopředu před 
začátkem výroby, předběžně jedna barva stojí 650,- Kč bez DPH, plocha nerozhoduje, 
návrh ze strany mikroregionu, fi Computer Systems připraví podle návrhů dodatek 
smlouvy, bylo by dobré popřemýšlet, co bude v kiosku v klidovém stavu  ,  Petr 
Sedlář se ptá, jaká je možnost obměny, je možné např. změnit první stránku, pan 
Gröger odpověděl, stačí vytvořit grafický návrh a firma dodělá tlačítka  apod.  Pan 
Knop chce vědět, jak to bude vypadat, pan Čépe donese infokiosek  k nahlédnutí 
Ukázka infokiosku – montáž bude ve výšce  1 m od země, prostor pro pokrytí, pan 
Knop navrhl dole loga nahoře text, pan Vejrosta souhlasí, návrh na barevnou 
kompozici 3 barvy, otázka na barvu od Petra Sedláře, zůstane stříbrnošedá, pan 
starosta mluvil o infokiosku Novoměstska – zelená barva, pan starosta se ptal na 
množství textu, jak se to projeví na ceně (čím víc textu – tím víc peněz), Petr Sedlář 
řekl, že technologicky opravdu záleží pouze na barvě, pan Gröger řekl, že očekává 
návrhy, pak se dořeší cena. Pan Mitáš si ověřil, jak bude infokiosek pověšen (konzola 
a na ní se infokiosek postaví). Pan Kundrata se ptá, jak to bude velké, zarazilo ho, že 
je podmínka, aby visel na zdi, myslel si, že to umístí vedle budovy obecního úřadu, 
problém jsou památkáři – musí dořešit problém, kam infokiosek umístit, podobný 
problém má i Drahonín - pan Kocůr řeší problém umístění infokiosku, nechce to dát 
na budovu Obecní úřadu – lepší na zastávku, větší frekvence obyvatel. 
Na výšku má kiosek 125 cm, šířka 58 cm, stříška dalších 5 cm. 
Prohlédli jsme si infokiosek Novoměstska, starostům se jejich kiosek líbil, shodli se 
na loga: unie, ropu, a nahoře logo mikroregionu, váha celkem 100 kg. 
Pan Dufek se ptal, zda musí být neustálý zdroj elektřiny, pokud elektřina vypne, po 
zapnutí naskočí hlavní stránka, pan Kocůr řeší síťové připojení, lepší je drátové, ale u 
nich bude nutné wifi, pan Kocůr se ptá, když bude firma infokiosek instalovat, je 
třeba, aby byla u toho přítomná osoba z obce, pan Gröger řekl, že stačí, aby tato osoba 
byla pouze na telefonu. Pan Mitáš se ptá, zda by bylo možné dodat stojan, aby to 
nemuselo být na zdi, problém je stavební povolení a také přívod elektriky, kvůli 
kabelům a také vandalům, pan starosta se ptá, že když nebude vyhovovat umístění, 
mohlo by se přemístit někam jinam – krajní situace. 
Návrh domovské stránky – po zapnutí do 14 dnů, technické parametry do 20. února, 
v kanceláři  TIC nachystat loga jako podklady. 
Infokiosek – samostatný okruh – svůj jistič. 
Pan Mitáš se ptá na termín dodání infokiosků,pan Groger odpovídá, že 21. února 
budou hotové infokiosky, tak následně poté budou instalovány do jednotlivých obcí 
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5. Prezentace firmy Computer Systems týkající se možnosti čerpání 
dotace a zřízení pracovišť Czech Point 

Czech Point 
zákon č. 300/2008 
datové schránky, autorizovaná konverze dokumentu, digitální občanské průkazy, 
platnost zákona od 1.7.2009  firma „PNO“ řeší dotace, s touto firmou je téměř 
stoprocentní získat dotaci, lze pořídit přesně specifikovanou techniku – minimální 
konfigurace, maximální cena je 93927,- Kč, maximální cena Upgrade je 68540,- Kč, 
žádosti jsou vyřizovány průběžně, 85 % úspěšnost, termín do 31.3. 2009, nutno 
přesně dodržet specifikaci, náklady nejsou uznatelné, udržitelnost projektu – formální 
(informování, propagace, archivace), technická . Jako to udělat (technika bude 
nakonfigurovaná, zajistí monitorování projektu a udržitelnost, pojištění, monitorování 
je v ceně, pan Gröger představil cenovou relaci 
Jak začít: vypnit dotazník (nejlépe na místě),smlouva. 
Pan Kundrata řekl, že tento problém právě řeší, musí se rozhodnout  a dá vědět cca do 
2 dnů 
Nejčastější otázky: je možné zažádat o dotaci když už Czech Point je? - nejde, už 
jenom Upgrade. 
Musí mít Czech Point i velmi malá obec? Není nutné, ale Pan Knop se ptá na datovou 
schránku, v podstatě je to pouze internetová komunikace – na základě „klíče“, „hesla“  
Kolik času je na zaslání žádosti – jsou termíny na podání žádosti apod. 
Czech Point musí být v provozu 5 let. 
Pan starosta se ptá, když už je v Nedvědici zřízený Czech Point, má právo už jenom 
na Upgrade tedy 68000,- Kč (povinně10000,- Kč na internet) na ostatní věci zbývá 
58000 Kč – musí být čtečka, druhý monitor. 
Technicky jak to funguje: za prvé formulář, za druhé smlouva, pak kontakt z firmy 
PNO připraví žádost o dotaci – dvě přílohy , předat a odsouhlasit do konce března, 
během dubna dostaneme peníze, během května je nutné zprovoznit, do 15.7. je nutné 
vyúčtování, udržitelnost běží 5 let (výběrové řízení se platí z bonusu 5000, obec se o 
to nestará, výběrové řízení do dvou milionu povinné, níž nutné jen průzkum trhu). 
 
Pan Gröger ukončil prezentaci, poprosil zúčastněné o vyplněné dotazníky, zeptal se, 
zda je nutné se zastavit v jednotlivých obcích, prohlédnout si místa na infokiosky. 
Zatím zájem není, správní výbor dále pokračuje, pokud budou mít obce zájem, přímo 
se s firmou Computer Systems spojí. 
 
Pan starosta poděkoval firmě Computer Systems za prezentaci a rozloučil se s nimi. 
 
 
 

6. Informace o průběhu realizace projektu „Vyšlápněte si k nám!“ 
 

Pan starosta se ptá, zda je nutné vymyslet nové logo mikroregionu, logo necháme, tak 
jak je, pan Kundrata se ptá na potisk infokiosku – mapa jako domovská stránka a 
jednoduchý potisk – pouze nutná loga a logo mikroregionu. 
Pan starosta informuje o průběhu projektu, první etapa skončila, TIC se rozbíhá, ve 
čtvrtek návštěva Regiontouru, v pondělí přijede předkontrola zkontrolovat konec 
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první etapy, druhá etapa: dvě schůzky s reklamní agenturou Peax, původně pouze 
skládačka A4 a další reklamní předměty. Připravuje se propagační knížka v rozsahu 
24 stran (mimo dotaci), pohlednice pro každou obec , pan Knop se ptá na informační 
tabule a stojany, řeší se stojany, aby byly chráněny před počasím, řeší se problém, 
když se tam dají materiály, aby je nerozebraly děti – záleží na výšce nebo  aby se 
letáky nerozlétaly  po okolí , infostojany se tolik neupotřebí, bylo by lepší udělat co 
nejmenší počet a peníze uplatnit někde jinde, pan starosta nemá s těmito stojany dobré 
zkušenosti, pan Knop říká, že by bylo lepší dát více textů na informační tabule než do 
letáku, pan Kundrata řekl, kam tyto infostojany umístit, lepší třeba do galerie v 
Křížovicích, pan Dufek navrhuje kulturní domy, ale ty jsou prázdné, pan Mitáš řekl, 
že to musí být přístupné pro veřejnost, tyto stojany budou řešeny za pochodu. 
V pondělí se vyřídilo živnostenské oprávnění na provoz, zítra přijedou z Dantouru 
ohledně cestovní agentury, pan Knop se ptá na možnosti počítačového řešení, grafická 
úprava – nejde v kanceláři otevřít určité dokumenty, příp. se rozjíždějí texty.TIC 
vyřeší s pane Petrem Sedlářem. 
Informace o možnosti placené reklamy pro ubytovací a stravovací kapacity v 
připravované brožuře. Náklad na brožuru asi 5000 výtisků, návrh ceny od pana 
Vejrosty 500,- Kč, pan Mitáš navrhuje vyšší cenu, pan Kundrata také, je domluvena 
cena 1000,- Kč - kontakt, telefon, e-mail, adresa. 
Pan starosta se ptá, kdo z obcí má na svých webových stránkách odkaz na Strategii 
Mikroregionu Pernštejn – odkazy by měla mít každá obec, zatím má pouze 
Nedvědice, Skorotice, Drahonín. 
 
 

7. Projednání dotačních titulů – Integrované projekty venkovských 
mikroregionů, dotace rozpočtu Jihomoravského kraje 

 
Pan starosta navazuje na debatu z poslední valné hromady o možnostech čerpání 
dotace, minimum 25000,- Kč a maximum 300000,- Kč. Je možnost tuto dotaci čerpat 
v rámci několika obcí, pan Kocůr se ptá na péči o krajinu, šlo by to, buď zpracovat 
nějakou projektovou dokumentaci nebo koupit např. mulčovač, štěpkovač, o kterém 
se mluvilo minule. Pan Dufek říká, že se jedná o penězích – u malých obcích je to 
problém, pan Knop s ním souhlasí. 
Pan starosta mluvil o dotaci 80000,- Kč , mohla by se použít na projektovou 
dokumentaci. Pracovní  - historická skupina pořizuje soupis studánek z této oblasti 
(nafotí, popíšou, rozbor vody), mohlo by se to použít, dotace by mohla dostat 
Nedvědice, poskytla by peníze pro mikroregion. Pan Knop říká, že jsou i webové 
stránky těchto studánek, kdyby byl nějaký podnět, poslat na e-mail TIC. Další práce 
této skupiny je (soupis křížků z oblasti - také se na to dají sehnat dotace, zajímavá 
otázka – obce souhlasí). Další možnosti čerpání dotace – cyklostezky mezi Ujčovem a 
Nedvědicí, mezi Nedvědicí a Černvírem.. Pan Kocůr se ptá, zda by se dala dotace 
použít na nějakou osvětovou činnost – přednášky apod. Pan Vejrosta: taky by to šlo. 
Pan Mitáš se ptá na možnosti úpravy cesty mezi Dolním Čepím a Chlébském. Pan 
Knop říká, že 80000,- Kč je málo. Pan starosta zjistí, zda může zažádat o dotaci pouze 
jedna obec  z MKR. 
Pan Kocůr se ptá, zda v rámci 80000,- Kč  nezkvalitnit  nebo sjednotit webové 
stránky každé obce. Otázkou je, zda na každém úřadu je osoba, která bude mít čas 
tyto stránky měnit. Pan Knop představil, jak fungují webové stránky obce obecně. 
Stačí koupit software, znát přístupové heslo a už  se s tím může pracovat. Pan starosta 



5 

 

se ptá, zda by bylo možné, aby se webové stránky pro obce, které by měly zájem, 
mohly upravovat z TIC. Pan Mitáš říká, že projekt  na webové stránky je zbytečný.  
Pan Knop říká, že je lepší postupovat v rámci společných projektů.  
Petr Sedlář vysvětlil systém, jak zpřístupnit signál pro další obce, aby mohly používat 
internet. Pokud v obci není kabelovka, tak by  nešlo spustit nedvědický infokanál v 
daných obcích. Dál jedině přes internet. V Ujčově je kabelovka i v místních částích, 
ve Skoroticích taky, Petr Sedlář řekl, že teletext je dobré zavést do infokiosků. Pan 
Knop říká, že je jednodušší, když si každý koupí vlastní satelit, kabelovka už je starší. 
Na Drahoníně už je digitální vysílání. 
Je lepší se zaměřit na projekty, které by mohli využít všechny obce – štěpkovač, 
mulčovač apod. Jedná se o vyžínací rameno – vyšší cena než 300000,- Kč. Pan 
starosta zkusí oslovit pana Mareše, aby dal nabídku, pan Kocůr pošle taky nabídku. 
Pan Mitáš taky osloví nějaké firmy, osloví tedy i pana Mareše a pošle nabídku.   Pan 
Mitáš se ptá, jestli, když se koupí vyžínací rameno, ho bude možné  dát k traktoru, 
který je ve vlastnictví městyse Nedvědice. Pan starosta řekl, že to bude možné, 
prodávat ho nebudou. Značka traktoru Zetor Proxima 
Pan Kocůr se ptá, zda je možné udělat setkání např. knihovníků z celého MKR. 
Pan Kocůr se ptá, kdyby chtěl udělat s Olším nějaký sběrný důl, šlo by to udělat z 
dotace. 
 

8. Různé 
 

 Pan starosta informoval, že charita, kterou platí Nedvědice, jezdí i pro další obce . Na 
dané obce přijde faktura za zajištění služeb. Charitativní služba vyjde na 250000,-  Kč 
ročně. Pan Mitáš si myslí, že se to hradí zvlášť ,pan Kundrata říká, jak je to ve 
skutečnosti, charita jezdí i do Doubravníku, pan Kundrata řeší ceny s panem 
Vejrostou, charita jezdí i do Černvíru (dovoz oběda), na Kovářovou (dovoz k lékaři). 
Důchodce zaplatí oběd, zaplatí 10,- Kč za donášku, ale Nedvědice musí zaplatit auto. 
Pan starosta se domluví s paní pečovatelkou, aby se domluvila s každou obcí a dořeší 
se podrobnosti 
Pan starosta se ptá,  Drahonín projevil zájem, zda by se dal Zpravodaj Nedvědice 
vydávat i v rámci mikroregionu, každá obec by přispěla nějakým článkem. Je to o 
penězích. Pan Kocůr říká, že by se obyvatelé dozvěděli o mikroregionu více 
informací.20. února je další uzávěrka zpravodaje, pokud by měl někdo zájem něco 
prezentovat . 
Technické služby: pan Vejrosta informuje o jednání s technickými službami,  je 
možné s nimi jednat o ceně, navrhuje, aby všechny obce daly podklady o cenách 
těchto služeb,  aby se ceny porovnaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 

9. Závěr  
 
Zasedání zakončil p. Vejrosta, předseda svazku v 18.30 hodin. 
 
Zapsala:  Ivana Dostálová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Vladislav Mitáš 
   Ing. Knop Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Pavel   V e j r o s t a   
                                                                                               předseda svazku 
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U s n e s e n í 
ze zasedání Správního výboru Mikroregionu Pernštejn č. 8, 
konaného dne 21. 01. 2009 
 
 
 
 
 
Schvaluje: 

1. Program jednání 
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Romana Knopa a Vladislava Mitáše 
3. Pracovní řád Mikroregionu Pernštejn 
4. Realizaci projektu – Katalogizace studánek na katastrech členských obcí 

Mikroregionu Pernštejn 
5. Vložení reklamního banneru od majitelů ubytovacích a stravovacích kapacit v 

Mikroregionu Pernštejn do připravované brožury ve výši 1.000,- Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vejrosta                                              Vladislav Mitáš 
  předseda svazku                                           místopředseda svazku 

 
 
 
 
 
 


