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Hlavní partner konference
Bonita Group Service, s.r.o.
Konference v Olomouci se koná za podpory Olomouckého kraje
Pořadatel
TRIADA, spol. s r. o., vydavatel časopisu OBEC & finance
Spolupořadatelé
Český zavináč, z. s., PONCA, spol. s r. o.
Spolupracující organizace
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR

www.denmalychobci.cz

hlavní partner konference
Bonita vyrábí a dodává radost z pohybu a hry: dětská, workoutová a multifunkční hřiště pro všechny generace.
Pro velké i malé obce, pro školky a školy, pro firmy i sportovní kluby nabízí
promyšlené hřiště i jednotlivé prvky.

Bonita Group Service, s.r.o.
www.hriste-bonita.cz

Bonita Group Service, s.r.o. působí na trhu od roku 2007 a od roku 2017 má
svůj moderní výrobní závod v Drásově.
Mimořádná kapacita výrobního závodu umožňuje rychle reagovat na potřeby
zákazníků.
U hřišť od Bonity si zákazníci cení optimálního poměru hodnot, jako jsou
přínos pro fyzický rozvoj dětských i dospělých uživatelů, dlouhá životnost,
vysoká bezpečnost, funkční estetika a férová cena. Proto hřiště z Bonity dnes
najdete od Islandu až po Singapur.
Seznamte se s nabídkou na www.hriste-bonita.cz nebo volejte 774 401 509
a domluvte si schůzku přímo na místě Vaší realizace.
Bonita je tu pro Vás.
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mediální partneři konference
Časopis OBEC & finance

EKO Česko

www.obecafinance.cz

www.ekocesko.cz

Odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst
a regionů

Měsíčník EKO Česko vydává vydavatelství A 11 s.r.o.
Titul s webovými stránkami přináší aktuální informace
z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, odpadového
hospodářství, problematiky životního prostředí a jejich
vlivu na fungování firem a samospráv. Soustředí se na
nejnovější trendy a novinky, případové studie a inspirativní rozhovory. Zároveň dává prostor pro názor na vlastní
platformě eventů.

Deník veřejné správy
www.dvs.cz
Deník veřejné správy je internetové informační médium,
které se zaměřuje především na potřeby ústředních, krajských, městských i obecních úřadů tak, aby pracovníci
těchto orgánů i volení zastupitelé měli k dispozici pohromadě veškeré aktuální informace, které ke své práci
potřebují.

Businessinfo.cz
www.businessinfo.cz
BusinessInfo.cz přináší na jednom místě informace
a služby pro podnikatele a exportéry od OSVČ po MSP.
Poskytuje podnikatelům komplexní informace o zahraničním obchodě, daňové problematice, právu a legislativě.
Publikuje též aktuality z ekonomické oblasti, exportní příležitosti ze světa, návody a rady. Portál BusinessInfo.cz
vznikl v roce 2001 pod záštitou MPO, provozuje jej agentura CzechTrade.

Facility Manager
www.facilitymanager.cz
Facility Manager je dvouměsíčník vydávaný vydavatelstvím WPremium event, s.r.o. a je jediným časopisem
na českém trhu, který se již více než 10 let věnuje oblasti facility managementu. Přináší čtenářům pravdivé,
aktuální, spolehlivé a pestré informace z oboru facility,
property, asset a bussinesu obecně. Také se zaměřuje
na rozhovory se zajímavými osobnostmi, reportáže z provozu, výroby a průmyslu, pozvánky na akce a vzdělávání,
inovace, technologie i novinky.

Informační servis (InS)
www.smocr.cz/cs/media/informacni-servis

Development News
www.developmentnews.cz
Development News je měsíčníkem vydávaným vydavatelstvím WPremium event, s.r.o. Časopis přináší čerstvé
zprávy o developerských projektech, architektuře, projektech měst a obcí a obecně o českém trhu s nemovitostmi.
Jeho cílovou skupinu tvoří developeři, investoři, bankovní
ústavy, stavební společnosti a společnosti navazující,
architekti, projektanti, poradenské a realitní kanceláře,
výrobci stavebních materiálů, správci budov, podnikatelé,
obchodníci.

Informační servis (InS) vydává Svaz měst a obcí ČR od
roku 1993. Jeho úkolem je informovat o aktivitách Svazu
za uplynulý měsíc a upozorňovat na připravovanou legislativu týkající se samospráv. Vychází v nákladu 3 000 kusů
a je zdarma rozesílán na všechny členské obce Svazu
a smluvené adresáty (ministerstva, poslanecké výbory,
nevládní instituce atd.). Velká pozornost je věnována
rubrice Právní poradna, kde odborníci z KVB advokátní
kanceláře pomáhají tazatelům s výkladem nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se
působnosti obcí.

www.denmalychobci.cz | 4

Komunální ekologie.cz
www.komunalniekologie.cz
Online portál www.komunalniekologie.cz je odborný
publicistický deník, který cílí na municipality. Web se
věnuje tématům z oblasti odpadového hospodářství,
ovzduší, vodohospodářství, energetiky, dotací a cirkulární ekonomiky, nabízí rovněž poradenství zdarma. Hlavním
smyslem portálu je pomoci municipalitám orientovat se
v aktuálních otázkách souvisejících s ekologií v reálných
podmínkách měst a obcí.

Měsíčník PRO města a obce
www.promestaobce.cz
Měsíčník PRO města a obce vydavatelství City PH
Publishing přináší užitečné a inspirativní informace pro
starosty a volené zastupitele, ale i zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Informace pro svou
činnost v něm naleznou i firmy poskytující výrobky a služby veřejné správě. V jednotlivých rubrikách se věnuje
hospodaření a správě obcí, chytrým řešením, odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, místnímu rozvoji či
školství.

Moderní obec
www.moderniobec.cz
Měsíčník Moderní obec poskytuje odborné a účelové
informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Odborný časopis pro veřejnou správu vydává
vydavatelství Profi Press s. r. o. Titul se zabývá problematikou malého a středního podnikání, komunálních
technických služeb, plánování, řízení a investic. Obsah
plní témata z ekonomiky, životního prostředí, odpadového
hospodářství, bytové výstavby, rekonstrukce městských
památkových rezervací a zón, managementu samosprávy, informačních systémů měst a obcí, veřejného
pořádku, místní kultury, volného času včetně zahraničních zkušeností a poznatků apod.

Odpadové fórum
www.odpadoveforum.cz
Odborný měsíčník Odpadové fórum má dlouhou tradici
– České ekologické manažerské centrum, z.s. ho vydává
už od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2 500 výtisků. Časopis informuje o aktuálním dění v odpadovém
hospodářství, zároveň se věnuje problematice v celé

šíři životního prostředí. Pokrývá oblast ochrany ovzduší
a vod, chemických látek a přípravků, EIA/SEI, IPPC, hluku
a dalších oblastí souvisejících s dopady činností podniků
na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se
kontext evropské politiky životního prostředí a přináší
komplexní informace.

Odpady
www.odpady-online.cz
Časopis Odpady je nejstarším odborným měsíčníkem
v Česku, zaměřeným na odpadové hospodářství. Přináší
informace z domova i ze zahraničí, z legislativy, z ekonomiky, z vědy a také se věnuje složitým kauzám v oblastech
životního prostředí. Na portálu odpady-online.cz najdou
čtenáři kromě denního zpravodajství také vybrané články
z časopisu. Obsah nezamykáme a všechny texty jsou
volně k přečtení.

Urbatech
www.vcb.cz
Urbatech – veletrh pro obce a města. Konference pro
samosprávu, odborný veletrh, praktická prezentace
komunální techniky. 30. 3.–1. 4. 2023, Výstaviště České
Budějovice. Témata konference – energetika, klimatické
změny, voda v krajině. Řešení a posílení energetické
nezávislosti pro obce a její občany, vodní hospodářství
– zadržování vody v krajině, problémy sucha a účinná
řešení.

Veřejná správa
Časopis Veřejná správa přináší každý měsíc aktuální
téma týkající se územní samosprávy. Zaměřuje se například na oblasti jako eGovernment, dotace, sociální
politika, cestovní ruch, obecní spolupráce, komunikace
ve veřejné správě, ale i na kvalitu veřejného prostoru,
kulturu či moderní způsoby řízení lidských zdrojů. Velkou
pozornost časopis věnuje chystaným i novým legislativním změnám v oblasti veřejné správy a informuje o nich.
Redakce aktivně vyhledává dobré praxe napříč celou
Českou republikou a komunikuje se starosty měst a
obcí, aby časopis mohl přinášet jejich reakce na řešená
témata. Časopis také spolupracuje s resorty MV, MMR,
MŠMT, MPSV, MF, MD a MŽP.
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firemní prezentace
ABPLAST Group s.r.o.

ANTEE s.r.o.

www.abplast.cz

www.antee.cz

Potřebujete vyřešit odpadní i dešťovou vodu u rodinných
domů, hotelů nebo pro celou obec? Od nás získáte kvalitní
ČOV s evropskou certifikací, která splňuje požadavky EU.
Jsme firma s největší zkušeností v ČR s decentralizovaným systémem odkanalizování obcí nebo místních částí.
Vše dovedeme vyrobit na míru podle přání zákazníků.

Vytváříme webové stránky a řešíme legislativu pro města
a obce již více než 20 let. V současné době máme více
než 700 stálých zákazníků z řad obcí. Společně s webem
se postaráme i o vše, co souvisí s tím být online. Proto
navíc spolupracujeme s partnery, kteří nám pomáhají dodávat komplexní portfolio služeb pro obce (např. digitální
panely, mobilní aplikace pro informování občanů atd.).

ACER WOODWAY s.r.o.
www.acerww.cz
Již dvacet let projektujeme a vyrábíme akátová hřiště,
fitness, naučné stezky, terasy, altány, dřevěné fasády,
venkovní učebny, přístřešky pro kontejnery,… a provádíme renovace dětských hřišť.

ALFA PROFI s.r.o.
www.alfaprofi.cz
Prodej a servis komunální a lesnické techniky. Profesionální partner měst a obcí – již od roku 2009. V našem portfoliu
najdete komunální vozidla, užitkový elektromobil, dálkově
ovládané stroje, traktory i štěpkovače.

amethyst.cz, s.r.o.
www.amethyst.cz
Společnost amethyst.cz, s.r.o. se zabývá především dodávkami, pronájmy a servisem kancelářské techniky. Do
našeho portfolia patří např. multifunkční kopírovací stroje,
projekční a interaktivní technika, řešení bezpečnostních
kamerových systémů Mobotix, realizace zasedacích
místností a učeben na klíč a jiná výpočetní technika.

B M H spol. s r.o.
www.bmh.cz
Zajišťujeme opravy a rekonstrukce trubních systémů,
používáme ty nejmodernější dostupné technologie. Jsme
česká firma a máme 30 let zkušeností. Pro bezvýkopovou
sanaci kanalizačního nebo vodovodního potrubí vždy
navrhujeme to nejlepší technologické řešení. Používáme
k tomu rukávcové metody INSAK a UV liner. Zaměřujeme
se jak na celé stavby, tak na lokální opravy a čištění
kanalizací.

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
www.rozhlasybartek.cz
Zajišťujeme komplexní řešení v oblastech varovných systémů, místních rozhlasů, veřejného LED osvětlení včetně
solárního napájení, kamerových systémů, ukazatelů rychlosti (i s čtením SPZ). Pomáháme se získáním dotace.

BS ACOUSTIC CZ, s.r.o.
www.bsacoustic.cz
BS ACOUSTIC je dnes úspěšným výrobcem a dodavatelem ozvučovací, multimediální a světelné techniky, která
na českém a slovenském trhu působí již 30 let. Za tuto
dobu se díky svým odborným zkušenostem stal spolehlivým partnerem desítek měst a obcí.
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COLMEX s.r.o.

Empemont s.r.o.

www.colmex.cz

www.empemont.cz

Společnost COLMEX hýbe veřejným prostorem. Je jedničkou na trhu ve výstavbě venkovních posiloven již 12 let.
S 2500 venkovními posilovnami ve 30 zemích přináší
společnost novou energii nejen do světa venkovních posiloven. Solární lavičky ke každému hřišti a do každého
parku.

Jsme přední česká firma s dlouholetou tradicí v oblasti
výroby a vývoje rozhlasových systémů, úsporného veřejného osvětlení, měření rychlosti, odvlhčení budov,
elektronických úředních desek a dalšího sortimentu.
Zajišťujeme odbornou montáž i následné servisní služby.

Dotace pro obce
www.dotaceproobce.cz
Jsme partnerem obcí v oblasti dotačního managementu,
veřejných zakázek a projektové přípravy. Provozujeme
informační portál www.dotaceproobce.cz, který nabízí
podrobný přehled aktuálních a připravovaných dotačních
výzev od MAS až po evropské nebo Norské fondy. Jsme
připraveni Vám pomoci s realizací jakéhokoliv investičního záměru, ať už potřebujete opravit komunikace, nebo
postavit novou školku.

ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.
www.verejneosvetleni.eu
Firma ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. se dlouhodobě
zaměřuje na modernizaci veřejného osvětlení spojeného s úsporou elektrické energie. Dále nabízí komplexní
služby v této oblasti a zajišťuje dotační tituly pro obce na
obměnu VO.

ENVIROX s.r.o.
Envipartner s.r.o.
www.envirox.eu
www.envipartner.cz
Firma Envirox s.r.o. poskytuje obcím servis kanalizací
– čištění, monitoring, zkoušky vodotěsnosti, likvidace
odpadů, sanace a bezvýkopové opravy. Společnost
Envipartner s.r.o. se zaměřuje zejména na oblast dotačního poradenství, tvorbu strategických dokumentů
a pasportizaci majetku (kanalizace, dopravní značení,
veřejné osvětlení, místní komunikace) a vodohospodářské a krajinné projekty.

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.
www.floraservisgroup.cz
Český výrobce dětských hřišť, workout – fitness zařízení
a městského mobiliáře.

Form, spol. s r.o.
www.formdesign.cz

EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Společnost, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Rodinná firma Formdesign působí na trhu přes 30 let
a má za sebou celou řadu úspěšných realizací po celém
Česku. Výrobu a sídlo má v Kozmicích. Firma stojí na
dvou nohách – první je sériová výroba stohovatelných
a spínatelných židlí a sedacího nábytku, druhou potom
tvoří interiéry na míru. Firma vlastní vývojové centrum
s designéry, dále truhlářskou, čalounickou, zámečnickou
dílnu a lakovnu.

www.elkoplast.cz
ELKOPLAST CZ, s.r.o. je česká výrobní společnost s více
než 20letou tradicí v oblasti techniky pro sběr, třídění
a přepravu odpadů.
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FUNNY SPORT s.r.o.

Hřiště 8D s.r.o.

www.funnysport.cz

www.hriste8d.cz

Výstavba sportovních víceúčelových hřišť na volitelný rozměr, rekonstrukce hřišťových ploch, umělé
sportovní povrchy, umělé trávníky, oplocení hřišť, čištění
a revitalizace umělých trávníků, zpracování projektové
dokumentace

Jsme česká rodinná firma. Už od roku 2006 vyrábíme
originální dětská hřiště na míru pro města a obce. Je
pro nás důležitá i kvalita materiálů, poctivost odvedené
práce a bezpečnost dětí. Naše výrobky jsou extrémně
odolné, zdravotně nezávadné, ekologické a mají životnost
přes 20 let. Jako jedni z mála na ně poskytujeme až 10letou záruku. Udělejte radost svým dětem a seznamte se
s Hřištěm 8D.

Galileo Corporation s.r.o.
www.igalileo.cz
Galileo Corporation je spolehlivým partnerem pro samosprávu již 20 let. Jsme výrobcem a dodavatelem
Elektronických úředních desek, webových řešení a eko-systému včetně komunikace s občany – SMS, aplikace,
FCB, a to pro více než 5000 zákazníků.

GEPRO spol. s r.o.
www.gepro.cz
GIS systémy MISYS a Geoportál GEPRO: Katastr nemovitostí, digitální technická mapa (DTM ČR), pasporty,
ortofotomapy, vlastní výkresy. Připojení služeb WMS,
WMTS, WFS. Zobrazení a převody dat jiných formátů
(SHP, DGN, DXF). Senzory a čidla IoT pro vnitřní i venkovní použití. Prémiová podpora a zajištění služeb. Pro
PC, tablety a mobily.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hřiště v CAJKU s.r.o.
www.hristevcajku.cz
www.vinci-play.cz
Jsme oficiálním zástupcem společnosti Vinci Play pro
Českou republiku. Realizujeme stavby, kontroly a opravy
dětských hřišť a sportovišť. Náš tým od roku 2001 sbíral
zkušenosti s provozem, údržbou a kontrolou lanových
center a hřišť s lanovými překážkami. Preciznost a odbornost nutnou při této práci přenášíme i do staveb,
kontrol a oprav dětských hřišť, kterým se věnujeme od
roku 2008.

INISOFT s.r.o.
www.inisoft.cz
www.odpady.cz

software pro ekologii

Nabízíme software a služby, které pomáhají plnit našim
zákazníkům jejich legislativní povinností. Zabýváme se
vývojem software pro odpady a životní prostředí, jeho
následnou implementací a poskytováním služeb typu
školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční
sféry i ze státní správy.

www.hvp.cz
Pojištění majetku, odpovědnosti, úrazu i vozidel pro
jednotlivce, obce, podnikatele, bytová družstva, zájmová sdružení. Pojištění členů sborů dobrovolných hasičů
a zásahových jednotek. Pojištění rekvalifikací, pracovních
rehabilitací. Pojištění mateřských a základních škol.

I-TEC Czech, spol. s r.o.
www.itec-czech.cz
Prodej komunálních vozidel Piaggio a Bonetti v kategorii
N1 a SS pracovní stroj 3,5 t a 5,5 t. Nabízíme také kompletní sortiment originálních dílů a příslušenství včetně
servisu.
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JD ROZHLASY s.r.o.

MUNIPOLIS, s.r.o.

www.jdrozhlasy.cz

www.munipolis.cz

Vlastní výroba SOLÁRNÍHO LED veřejného osvětlení
(vhodné do míst, kde není dotaženo nízké napětí), LED
veřejného osvětlení, solárních nabíjecích stanic pro elektrokola. Vlastní výroba a montáž rozhlasové a ozvučovací
techniky (systém AMO) a varovných systémů.

Chytrá komunikační síť MUNIPOLIS je unikátním,
intuitivním a cenově dostupným komunikačním systémem, který umožňuje obcím, městům a institucím oslovit
své občany a členy v pravý čas tím nejoptimálnějším
a osobním způsobem. MUNIPOLIS pomáhá zachraňovat životy a majetky lidí v krizových situacích, již řadu let
u nás i v zahraničí.

Komunální technika, s.r.o.
www.ktech.cz
Zajišťujeme prodej a pronájem techniky pro svoz odpadů,
prodej transportní techniky a veškerých odpadových nádob pro komunální oblast. Poskytujeme rovněž odborné
poradenství.

P&L, spol. s r.o.
www.pal.cz
www.traktorykioti.cz
www.multione.cz
Traktory Kioti, nakladače Multione a další komunální
technika s veškerým příslušenstvím, které využijete pro
všechny práce po celý rok.

Lesní svět
www.lesnisvet.cz
Jsme mladá, česká firma. Vymýšlíme interaktivní vzdělávací prvky a hry o přírodě. Za sedm let existence máme
za sebou stovky realizací naučných stezek, edukačních
doplňků dětských hřišť a školních zahrad. Na svém
e-shopu www.lesnisvet.cz nabízíme učební pomůcky pro
ekologickou výchovu.

LKA s.r.o.
www.lka.cz

PRESSKAN system, a.s.
www.presskansystem.cz
PRESSKAN system, a.s., je dodavatelem systému tlakové
kanalizace chráněné značkou PRESSKAN, který řeší odkanalizování jak jednotlivců, tak i celých obcí. Dodáváme
čerpací technologie včetně šachet.

PYTLÍK, a.s.
www.pytlik.cz

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách
a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu.
Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.
V oboru působíme již od roku 2005.

Společnost se specializuje na výrobky z PE regranulátu,
a to do té míry, že dnes 97 % námi dodávaného sortimentu, určeného pro technické účely, je vyrobeno právě ze
100% recyklátu. V nabídce máme odpadové pytle, sáčky,
fólie a další výrobky.

Mevatec s.r.o.
www.mevatec.cz
Meva a.s. je specialistou na výrobu a dodaní řešení odpadového a olejového hospodářství, městského mobiliáře,
dílenského vybavení, manipulační a komunální techniky.
V sortimentu naleznete také výrobky pro dům, zahradu
a stavbu. Meva – výrobky prověřené generacemi.
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SAFE TREES s.r.o.

SYNPRO, s.r.o.

www.safetrees.cz

www.synpro.cz

SAFE TREES, s. r. o., se specializuje na projekční a inženýrskou činnost v oblasti arboristiky, zahradní architektury
a technických inventarizací. Naším cílem jsou bezpečné
stromy s dlouhodobou perspektivou. Zabýváme se rozsáhlými studiemi stavu mimolesní zeleně, vytváříme znalecké
posudky, evidujeme městskou a obecní zeleň a jsme dodavateli oborového softwaru pro správu a analýzu stromů.

SYNPRO, s.r.o. nabízí technologické a strojní vybavení
pro komunální, technické služby, vinaře a zemědělce.
www.eshop.synpro.cz, www.bomford.cz

TEDOM a.s.
www.tedom.com/cs

SMS-služby s.r.o.
www.sms-sluzby.cz
Společnost SMS-služby s.r.o. je stoprocentní dceřiná společnost Sdružení místních samospráv ČR. Poskytujeme
profesionální a cenově výhodné služby členské základně
SMS ČR, a to nejen obcím, ale i jejich příspěvkovým organizacím a také obcím nečlenským. Ochrana osobních
údajů, administrace veřejných zakázek a dotací, strategické plánování, autorská práva, audit webových stránek
a vzdělávání.

Společnost TEDOM a.s. se více než 30 let se zabývá vývojem, výrobou a provozováním kogeneračních jednotek,
vysoce účinných zdrojů pro společnou výrobu elektřiny
a tepla. V oboru kogenerace patří k předním firmám.
Své výrobky prodává v řadě zemí světa od Japonska,
přes Evropu až po Spojené státy a spolupracuje také se
širokou skupinou zahraničních partnerů ve více než 40
zemích světa.

TENDERA partners, s.r.o.
SOVT - RADIO spol. s r.o.
www.sovt-radio.cz
Bezdrátové místní informační systémy, měřiče rychlosti,
GPS aplikace, kamerové systémy a 30 let na trhu.

SPM MANUFAKTURA s.r.o.
www.smaltovane.cz

www.tendera.cz
Společnost TENDERA partners, s.r.o. zajišťuje komplexní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Zabývá se mimo jiné administrací zakázek dotačně podpořených z veřejných zdrojů nebo z prostředků Evropské
unie a prodejem pozemků formou elektronické aukce.

TEWIKO systems s.r.o.
www.tewiko.cz

Výroba smaltovaných a interiérových tabulí, teploměrů,
hodin, plechových hrnků, magnetek a jiného sortimentu.

Komplexní služby: certifikovaných dětských hřišť a sportovních povrchů. Projektování, výroba, realizace/montáž
herních prvků a multifunkčních hřišť.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod DS Morava
www.swietelsky.cz
Poskytování komplexních služeb v oboru dopravních,
inženýrských a sportovních staveb; výstavba pozemních
komunikací, zpevněných ploch, mostních objektů, provádění penetračního makadamu a ekologických staveb.
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TONERMARKET s.r.o.

URBITECH s.r.o.

www.tonermarket.cz

www.urbitech.cz

Firma TONERMARKET s.r.o. je autorizovaným prodejcem
a servisem kopírek a multifunkčních tiskových zařízení
značek KYOCERA a BROTHER, s prodlouženou zárukou až na 5 let a s nejlepší cenou strojů i tonerů v České
republice. Samozřejmostí je kromě prodeje i možnost
pronájmu strojů včetně zapůjčení. Nejenom tento sortiment výpočetní a kancelářské techniky najdete na našem
novém e-shopu www.TMobchod.cz.

Společnost URBITECH s.r.o. již přes 10 let poskytuje
samosprávám IT služby ve formě komunikačního kanálu
ÚŘAD V MOBILU/HLÁŠENÍROZHLASU.cz s napojením
na doplňkové moduly (např. rezervační systém, online
zpravodaje, kalendář událostí aj.), tvorbu www stránek.
Služby dokážeme nabídnout na nezávazné vyzkoušení
ZDARMA. Neváhejte nás oslovit na tel.: 576 77 67 67
nebo na e-mail: urbitech@urbitech.cz

TRIADA, spol. s r. o.

WEBHOUSE, s.r.o.

www.triada.cz

www.webhouse.cz

Společnost TRIADA, spol. s r. o., patří k předním dodavatelům software (IS Munis) a služeb pro sféru veřejné
správy ČR. Kromě této činnosti pořádá konference Den
malých obcí a ISSS (největší svého druhu ve střední
Evropě) a vydává odborný časopis OBEC & finance.

Tvoříme užitečné weby pro veřejnou správu, které splňují
zákonné požadavky kladené na města a obce.

ZEBRA GROUP s.r.o.
www.zebragroup.cz

Urbicus s.r.o.
www.ceskaobec.cz
Urbicus s.r.o. je společnost, která provozuje komunikační systém Česká Obec. Od roku 2015 spolupracujeme
s úřady obcí, měst a městských částí. Náš systém pomáhá úřadům dostávat informace bez nutnosti registrace
občanů, a to jednoduše, komplexně, okamžitě a bez zbytečných nákladů nejen do mobilních zařízení. Systém
umožňuje propojit občany i mezi jednotlivými obcemi
a městy. V jednoduchosti je síla!

Společnost ZEBRA GROUP s.r.o. je český výrobce víceúčelových vozidel ZEBRA s využitím nástaveb pro
zimní a letní údržbu v komunálních službách měst a obcí.
Vyrábíme vozidla v dieselové a elektrické verzi. ZEBRA
GROUP zajišťuje prodej, servis a pronájem vozidel
ZEBRA po celé ČR.
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