
Zápis z jednání pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.  

 

Datum konání: 24. 9. 2019 v 10:00 hodin 

 

Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, místnost č. 2116 

 

Přítomni – členové pracovní skupiny: 

Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj 

Bc. Zuzana Kučerová – Příbram 

Ing. Miroslava Paťavová – Mikroregion Hořovicko 

Ing. Mojmír Mikula – Řevnice 

 

Omluveni: 

Člen pracovní skupiny: MVDr. Luboš Gardoň – Ekologické centrum Orlov 

Host: JUDr. Pavel Čámský – koordinátor TO 

 

Program jednání pracovní skupiny: 

1) Stav plnění úkolů  

2) Vytvoření webových stránek Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. 

3) Pořízení fotografií do databáze Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. 

4) Digitální marketing 

5) Různé 

 

Jednání pracovní skupiny bylo zahájeno v 10:00 hod.  

Ad 1) Stav plnění úkolů 

Zpracovatel 
úkolu 

Úkol Stav 

MVDr. Gardoň Návrh smlouvy o převodu domény  nesplněno 

JUDr. Čámský Prezentace TO Brdy a Podbrdsko, z. s. splněno s výhradami (nutné předělání) 

JUDr. Čámský 
VŘ na grafické zpracování, editaci a tisk 
brožur včetně návrhu smlouvy o dílo 

nesplněno  

JUDr. Čámský Mapa webu - texty k jednotlivým bodům trvá - 31. 10. 2019 

 

Ad 2) Vytvoření webových stránek TO Brdy a Podbrdsko, z. s.  

Paní Kaiserová zpracovala výzvu pro VZMR na vytvoření webových stránek TO Brdy a Podbrdsko, z. 

s.  včetně příloh. V srpnu proběhlo výběrové řízení, kdy vítěznou firmou se stala firma Smartim s. r. o., 



Příbram, IČ 03796779, která provede dílo za 148.225 Kč včetně DPH. S firmou Smartim, s. r. o. bude 

podepsána Smlouva o dílo. 

 

Ad 3) Pořízení fotografií do databáze TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 

Z důvodu zrušení výběrového řízení na zakázku „Pořízení fotografií do databáze TO Brdy a Podbrdsko, 

z. s.“ proběhne úprava výzvy včetně příloh, kdy se jednotliví členové pracovní skupiny vyjádří 

k zaslaným podkladům tj. seznamu oblastí doporučených k fotografování. Po úpravách dojde opět 

k vyhlášení výběrového řízení. 

 

Ad 4) Digitální marketing 

Paní Kučerová přítomné seznámila s ukončeným výběrovým řízením na zakázku „Komunikační 

strategie pro sociální sítě“. Vítěznou nabídku podala firma Václav Bešťák, Příbram, IČ 05831016, který 

provede dílo za 662.400 Kč včetně DPH. S panem Bešťákem bude podepsána Smlouva o dílo. 

 

Ad 5) Různé 

Paní Kaiserová seznámila členy pracovní skupiny s čerpáním rozpočtu. Připomněla uhrazení členských 

příspěvků do konce února 2020 (dle Stanov). 

Podala informaci o vstupu obce Obecnice do spolku TO Brdy a Podbrdsko, z. s. jako partner a města 

Mníšek pod Brdy jako člen.  

Proběhlo jednání o zpracování směrnice upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. Členové se dohodli na jejím vytvoření, které provede paní Paťavová a předloží nejpozději do 

20. října. 

Členové projednávali způsob tvorby brožur pro spolek TO Brdy a Podbrdsko, z. s., kdy se přítomní 

shodli na kompletní zakázce (grafické zpracování – texty, fotografie, editace a tisk) u odborné firmy, na 

kterou proběhne výběrové řízení. 

K tématu domény - paní Kučerová zašle členům pracovní skupiny možné domény k odsouhlasení. 

Přítomní souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Kovaříka na zpracování dokumetů/prezentací pro spolek TO 

Brdy a Podbrdsko, z. s.  (viz e-mail ze dne 23. 9. 2019 přeposláno od JUDr. Čámského). 

Členové berou na vědomí zaslání výpovědi koordinátorovi TO Brdy a Podbrdsko, z. s. JUDr. 

Čámskému.  

 

V první polovině listopadu proběhne členská schůze, termín bude upřesněn. 

Jednání pracovní skupiny skončilo v 11:40 hodin. 

 

 

V Praze dne 24. 9. 2019       Zapsala: Paťavová M. 

 


