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ODBOR

INFORMA NÍCH TECHNOLOGIÍ�

Odbor informa�ních technologií 
Odd�lení informatiky

Vy�izuje  Bc. Jan Pšeja 
e-mail  jan.pseja@mesto-kromeriz.cz 
Telefon 573 321 122 / 602 545 497 
Datum 19. února 2013 
�.j.  MeUKM/007930/2013
po�. �.  IN-08/2013 

V�c:  Žádost o informace dle zákona 106/99 sb. v platném zn�ní. 

Na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 4.2.2013, týkající se turistického 
portálu www.kromeriz.eu Vám sd�lujeme následující : 

1) Dodavatelem konceptu internetového portálu kromeriz.eu, v�etn� grafického 
designu a �ásti obrazových i textových dat byla spole�nost m-ARK Marketing a 
reklama, s.r.o., Železni�ní 4, 779 00 Olomouc. Na základ� tohoto konceptu (�len�ní 
informaci, struktura stránek a grafika) vznikl jako zam�stnanecké dílo samotný web 
kromeriz.eu (spušt�ný v kv�tnu 2012), sdílející data (nap�. kalendá� akcí) s existujícím 
webem www.mesto-kromeriz.cz. Dynamická data – obsah webu pr�b�žn� plní 
pracovníci odboru informa�ních technologií, útvaru cestovního ruchu a spolupracující 
organizace (Knihovna Krom��ížska, D�m Kultury a další). 

2) Na základ� p�edchozích zkušeností se spole�ností m-ARK (tvo�ila propaga�ní 
materiály v rámci spole�ného projektu Východní Morava) jsme tuto oslovili s naší 
poptávkou na návrh konceptu internetového portálu v�etn� obsahového �len�ní. Na 
základ� p�edložené nabídky �ešení a vzhledem k cen� zakázky – 120.000 K� s DPH 
jsme (v souladu s platnou sm�rnicí o ve�ejných zakázkách malého rozsahu) u�inili 
p�ímou objednávku na dílo.  

3) Dodavatelem informa�ních kiosk� byla spole�nost InfosArt s.r.o., Valdenská 
27/363, 779 00 Olomouc. Dodavatelem se stala na základ� ve�ejné zakázky malého 
rozsahu „Dodání a instalace informa�ních kiosk�, v�etn� vytvo�ení turistického 
portálu“ (informace na webu m�sta – Ve�ejné zakázky), kterou vyhrála. Jediným 
kriteriem byla celková cena �ešení. Vít�zi byly poskytnuty pot�ebné podklady – 
koncept spole�nosti m-ARK a struktura databáze. Sou�ástí instalace kiosk� byla i 
dodávka redak�ního systému pro turistický portál a nahrazení p�vodního webu novým 
(prosinec 2012). Tím došlo i mimo jiné k podstatnému zlepšení odezvy webu 
kromeriz.eu . 

S pozdravem, 
         Bc. Jan Pšeja 
        Vedoucí odd�lení informatiky 
        Odbor informa�ních technologií 
P�íloha : Smlouva s InfosArt s.r.o. 




