
                              
   

   
 
 
 

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 24.11.2009 
 
 
Termín: 24.11.2009 
Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba 
Přítomni: Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., Mgr. Marcela Zahnašová, Simona Krišáková,  doc. Ing. Aleš 

Slíva, Ph.D., Jan Večeře, Ing. Alena Daňková, Ing. Karla Barabaszová, Ph.D, Ing. Aleš 
Procházka, Ing. Marcel Klus 

 
 
Program: 
 
1) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy – CDV, FAST, FS, CN, NSK 

- kontrola probíhající klíčové aktivity   
 

2) Schváleny a podepsány dodatky ke smlouvám prodlužující období převodu finančních prostředků 
partnerům pro realizaci projektu a to max. do 90 dnů.  
 
3) Dne 29.10 převedeny dohodnuté částky partnerům na realizaci projektu pro rok 2009 a to 
konkrétně ve částka ve výši 105 110 Kč Centru dopravního výzkumu, v.v.i. a částka ve výši 44 828 Kč 
Národnmu strojírenskému klastru, o.s. Částky řádně projednány a schváleny.  
 
4) Schváleny dodatky ke smlouvám (realizace Videokonf. přenosu atd., fy. Ha-vel), které dávají 
povinnost archivace dokladů nejméně do roku 2025 (přesné znění k dispozici na oddělení řešení projektů) 
včetně přesné identifikace a označení projektu vztahující se k dokladům. 
 
5) Výběrová řízení, průběh a výsledky 
 - zveřejnění průběhu výběrového řízení - ,,Dodávka výpočetní techniky-01/2009,, -6 notebooků, 4 

notebooky pro VŠB-TU Ostrava a 2 pro CDV, v.v.i.-dle schváleného rozpočtu, 
- vítěz výběrového řízení FLAME System s.r.o.-sdružené výběrové řízení pro zakázku malého 

rozsahu-více na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?vyberove-rizeni, 
- CDV, v.v.i. si bude 2. notebooky hradit v rámci převedených a schválených peněz pro 

jednotlivé partnery (viz. bod 3), 
- smlouva včetně všech náležitostí byla podepsána na dodávku notebooků i pro jiné projekty. 
 

6) Prezentace a nástin aktivity „Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web   
portál, archivace“ – zástupce fy. HA-VEL– Jan Večeře 

http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?vyberove-rizeni


                              
   

   
 
   - proběhla prezentace - jak bude probíhat videokonferenční hovor, jaké je doporučení na kapacitu       

datového úložiště, v jakém operačním systému poběží ,,moodle“, 
   - řešení otázky co se bude v rámci videokonferenčních přenosů přenášet za informace, 
    - je zapotřebí uvést data kdy a kde se budou videokonferenční přenosy konat, aby bylo možno 

předem zjistit ,,konektivitu,, v daných objektech. 
   - do 30.2.2010 bude potřeba uvést, kde budou koncová místa přenášených informací a kolik 

účastníků bude na těchto koncových místech, 
   - garanti vytipují aktivity a místa vhodné pro videokonferenční přenos a realizaci aktvitity.  
 
7) Dokládání dokumentů 
   - pravidelné dokladování měsíčních výkazů i v rámci partnerských organizací. 
 
8) Finanční řízení projektu 
   - v gesci Mgr. Zahnašové, která seznámila s převodem prostředků, stavem čerpání a výhledem na 

příští rok. 
 
9) Publicita a propagace projektu – články v časopisu, příprava dalších aktivit (letáčky, baner) 
   - manažer projektu se obrací na garanty, zda-li by nebyla možnost mít ,,místo,, v nějakém 

periodiku, Ing. Karla Barabaszová, Ph.D navrhla časopis ,,Krajské hospodářské komory,,  
   - realizace banneru (bude upřesněno jakým způsobem), výroba propisek, letáků apod. 
 
8) Úvodní konference projektu – stanovení předběžného termínu, organizace 
   - konference bude probíhat v Nové Aule, zajištění občerstvení, předběžný termín bude upřesněn až 

po rezervování místnosti. 
 
9) Výtky ministerstva v rámci 1. monitorovací zprávy 
   - ,,v logolinku může být kromě všech povinných log umístěno navíc pouze logo příjemce – 

univerzity (popř. partnerů); název a číslo projektu by rovněž měly být umístěny tak, aby nebyly 
součástí logolinku,,   

- oprava formální chyby v harmonogramu a podpisového vzoru. 
- Oprava nedostatků do 4.12.2009  

 
9) Monitorovací zpráva 
   - vypracování a předání monitorovacích zpráv – byl schválen odborem CERA termín 6-ti měsíční 

intervalů vypracování mon. zprávy. 
 
 
Zápis zapsal dne 27.11.2009 Ing. Aleš Procházka  
 
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 


