
                              
   

   
 
 

Zápis z koordinační schůzky projektu ZVPOD ze dne 17.8.2009 
 
 
Termín: 1.7.2009 
Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba 
Přítomni: Ing. Denisa Cihlářová, Mgr. Marcela Zahnašová,  doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jan 

Legerský, Ing. Karla Barabaszová, Ph.D, Simona Krišáková, Ing. Aleš Procházka, Ing. Alena 
Daňková, Ing. Jiří Ambros, Ing. Marcel Klus 

 
 
Program: 
 1) Výběrové řízení 

 - pro zařízení: notebooky pro klíčové aktivity, na základě minitendru v rámci řádného výběrového 
řízení (VŘ) VŠB-TUO budou osloveny 4 firmy (Flame system s.r.o., AutoCont CZ a.s., Dell 
Computer s.r.o., Fujitsu Siemens Computers s.r.o.). Jedná se o dodávku  6 notebooků, 2 notebooky pro 
CDV, v.v.i., Brno, 4 pro VŠB-TU Ostrava-dle schváleného harmonogramu a rozpočtu projektu.  
 - pro službu „Videokonferenční přenos……“: výběrové řízení včetne zadávací dokumentace a 
specifikace se vyvěsí na web MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-
zakazky). Jedná se o službu v rámci realizace videokonferenčního přenosu, konfiguraci e-
learningového SW a web portálu, archivace.  
Stanovená celková částka bude konečná částka a bude zahrnovat instalaci, proškolení a dopravu jak 
pro VŘ zařízení a VŘ služby. 
 
 2) www stránky projektu 
 - bylo doporučeno si stránky zálohovat, pro případnou kontrolu 
 - vyčtení nepatrné chybičky ve jméně, opravit 
 - otázka umístění tiskové zprávy (článku) - u VŠB se jedná o Akademik 
                                                                        - u CDV – Doprava (viz. Publicita) 
 
 3) Dokládání dokumentů 
 - pravidelné dokladování měsíčních výkazů i v rámci partnerských organizací-   
 
 4) Finanční řízení projektu-v gesci Mgr. Zahnašové  
  
 5) Cestovné 
     - nutnost doložení cestovného pro archivaci a mon. zprávu. 
 
6) Příprava na monitorovací zprávu 
 - první monitorovací zprávu do 30.10.2009-připraví Mgr. Zahnašová 



                              
   

   
 

 
7) Klíčové aktivity 

- daňové břemeno je na autorovi nikoli na VŠB-TUO v rámci autorských honorářů jednotlivých 
modulů   

                      
8) Publicita projektu 
 - napsána tisková zpráva-pro tisk připraví Mgr. Zahnašová  

 
 
 
 
 
 
Zápis zapsal dne 17.8.2009 Ing. Aleš Procházka  
 

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 


