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Popis 
 

Město Žďár nad Sázavou a společnost E.ON Česká republika, s.r.o. sdílejí názor na 
význam uvědomělého přístupu k hospodaření s energiemi, uvědomují si nezbytnost realizace 
praktických kroků v oblasti úspor energií, snižování emisí a důležitost tohoto tématu pro udržitelný 
rozvoj města a to i v širších souvislostech daných iniciativou Evropské Komise „Smart Cities“. 
Shodují se na nutnosti participace soukromého sektoru na snahách místní samosprávy v uvedené 
oblasti a vyjadřují vůli spolupracovat na opatřeních směřujících k energetickým úsporám a také 
přispět k jejich zdárné realizaci dalšími subjekty. 
 
 
Geneze případu 
 

Usnesením 669/2016/ORÚP  rada města po projednání vzala na vědomí námět komise 
rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility a zadala OKS, TSBM a komunitní 
koordinátorce zahájit ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou přípravu konceptu rozvoje 
elektromobility ve městě s cílem nabídnout do budoucna takový systém k provozování. 

OKS a komunitní koordinátorka zahájili jednání s  SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, zástupcem 
firmy  E.ON Česká republika, s.r.o. , MBA.  

Dne 21.6.2016 proběhla schůzka s vedením města a panem  který 
následně písemně oslovil panu starostu Mgr.  s nabídkou spolupráce a uzavřením 
Memoranda o vzájemné spolupráci. 
 
Návrh řešení 
 
Schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart 
City mezi Městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s.r.o. v předloženém znění. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém 
partnerství) v projektu Smart City mezi Městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s.r.o. 
v předloženém znění. 

 

Doporučení předkladatele 
 
Po projednání schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) 
v projektu Smart City mezi Městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s.r.o. 
v předloženém znění. 
 
 
Stanoviska 
Návrh byl projednán se starostou  a místostarostou  

 
 



Memorandum o vzajemne spolupraci 
(strategickem partnerstvi) v projektu Smart City 

uzavrene mezi 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sfdlem 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupenym starostou mesta 

a 

E.ON Ceska republika, s.r.o. 
se sfdlem F.A.Gerstnera 215116, 370 49 Ceske 
zastoupenym jednatelem spolecnosti 

jednatelem spolecnosti 

Mesto Zd'ar nad Sazavou a spolecnost E.ON Ceska republika, s.r.o. sdflejf nazor na vyznam 
uvedomeleho pffstupu k hospodarenf s energiemi, uvedomujf si nezbytnost realizace 
praktickych kroku v oblasti uspor energif, snizovanf emisf a dulezitost tohoto tematu pro 
udrzitelny rozvoj mesta a to i v sirsfch souvislostech danych iniciativou Evropske Komise 
,Smart Cities" . Shodujf se na nutnosti participace soukromeho sektoru na snahach mfstnf 
samospravy v uvedene oblasti a vyjadfujf vuli spolupracovat na opatrenfch smefujfcfch k 
energetickym usporam a take prispet kjejich zdame realizaci dalsfmi subjekty. 

Spolupnice bude realizovana predevsfm v techto oblastech: 

1) Rozvoj v oblasti CNG mobility 
2) Rozvoj v oblasti elektromobility 

3) Vyuzfvani modernfch, ekologickych a vysoce ucinnych technologif, zamerenych na 
uspome a efektivnf vyuzfvanf ruznych zdroju energie, jako jsou napfiklad 
kogeneracni jednotky. 

4) Energeticka efektivita verejneho osvetleni 

5) Energeticka efektivita interieroveho osvetlenf budov 
6) Budovani inteligentnfch siti Smart Grids 

Obe strany se shodly na tom, ze si budou poskytovat vzajemnou podporu pro realizaci 
uvedeneho zameru, dojednanou konkretne pro kazdy z projektu vzniklych na zaklade tohoto 
memoranda. Mesto Zd'ar nad Sazavou bude poskytovat podporu zejmena komunikaci a usilim 
o zapojeni klfcovych spolecnosti a organizacf mesta a E.ON Ceska republika poskytnutfm 
vdkerych odbomych znalostf a zazemf. Oeklaruji, ze spoluprace neni nijak casove omezena a 
bude prubezne pokracovat. 



Memorandum a v nem vymezene oblasti spolupnice budou priibezne aktualizovany podle 
v:Yvoje a postupu, podnetii obou stran a zmen legislativy. 

Dolozka 
Memorandum o vzajemne spolupraci (strategickem partnerstvi) mezi mestem Zd'ar nad 
Sazavou a E.ON Ceska republika, s.r.o., bylo schvaleno radou mesta Zd'aru nad Sazavou na 
jednanf dne .. .. 

V . . ... dne .. . ........ . V ................ dne ..... . ..... . 

Mesto ..... E.ON Ceska republika, s. 



Mesto Zd'ar nad Sazavou 
starosta mesta 

Vazeny pane starosto, reid bych Vas oslovil ve veci projektu ,Smrut cities", ve kterem se jako 

spolecnostjiz delsi dobu angatujeme. 
Evropska Komise pripravila a v roce 2011 oficia!ne vyhlasila iniciativu Smart Cities. Cilem iniciativy 

je podpora mest, pota.zmo regionu pri dosahovani ambici6znich cilu v oblasti sni.ZOvani emisi 

prostrednictvim udrzitelneho zpusobu vyuzivani energie v ruznych oblastech. Zejmena se jedna o 

dopravu, energetickou ucinnost budov a vyuziti nov)'ch energetick)'ch technologii vedoucich ke 

zvysovani energeticke ucinnosti a k energetick)'m usporam. Hlavnim cilem iniciativy je snifeni emisi 

C02 o 20% do roku 2020 v souladu se strategii 20-20-20 Evropske unie. 

Komise jiz vyhlasila prvni vyzvy, prosti'ednictvim kterych umomila cerpani financnich prosti'edku v 

oblasti iniciativy Smart Cities pl'fmo na evropske urovni. Clenske zeme se aktivne zapojily do cerpani 

prostredku EU, soucasne zahajily zapracovanf odpovfdajfcich priorit do sv)'ch narodnich Operacnich 

programu, pro cerpanf narodnich alokaci v oblasti Smart Cities v novem programovem obdobi 2014-
2020. 

Ceska republika se pfipravuje na cerpani prostredku EU v novem programovem obdobf 2014-2020. 
Vzhledem k pokracujici financni a ekonomicke krizi v EU a omezovani vsech nakladu EU, miize byt 

toto programove obdobi zcela realne poslednim obdobim, ve kterem budou clensk)'m statum pi'ideleny 

v:Yznamne financni prosti'edky. 

Iniciativa Smart Cities je clensk)'mi staty EU vyuzivana jako efektivni cesta k aktivnimu zapojeni 

mest do lokalnf a regionalni spoluprace s akademickou sferou a podnikatelsk)'mi subjekty, za financni 

podpory z evropskych zdroju. Konkretni projekty, realizovane ve spolupraci mest, akademicke sfery a 

podnikatelsk)'ch subjektll podle pravidel iniciativy Smart Cities nasledne pozitivne ovlivni 

konkurenceschopnost ekonomiky na lokalni a regionalnf urovni, coz v souhrnu zajisti navratnost 

pocatecni investice spojene se vstupem do iniciativy Smart Cities. 

V souvislosti s v)'se zminenou evropskou iniciativou Smart Cities nabizi spolecnost E.ON mestu 

strategicke partnerstvi v projektu Smart City . Hlavnim cflem partnerstvi mesta a spolecnosti E.ON 

bude jednak podpora aktivniho zapojeni mesta do iniciativy Smart Cities, prima komunikace mesta 

na evropske lirovni, pi'edevSfm vsak pi'iprava a realizace konkretnich projektu, spolufinancovanych 

z prostiedkii EU v ramci noveho programoveho obdobi v letech 2014-2020. 

V souladu s hlavnimi zamery evropske iniciativy Smart Cities a s ohledem na know-how odborniku 

spolecnosti E. ON, navrhuje spolecnost E. ON nasmerovat strategicke zamei'eni projektu pfedevsim do 

nasledujicich prioritnich oblasti: 

1) Rozvoj v oblasti elektromobility 

Zapujceni elektroskutru pro ucely mesta 

Zapiijceni elektromobilu pro ucely mesta 

Nabizime podporu pl'i vybudovanJ pujcovny elektrokol a elektroskutru 

Spoluprace pfi budovani infrastruktury dobijecich stanic 



2) Rozvoj v oblasti CNG 
Analyza soucasneho stavu vozoveho parku mesta 

Navrh modemizace a kalkulace uspor 

Mofuosti dalsich opatl'eni (dalsf CNG stanice, l'eseni dopravy) 

3) Vyuzivani modernich, ekologickych a vysoce ucinnych technologif, zamerenych na usporne 
a efektivni vyuzivani ruznych zdroju energie, jako jsou napl'iklad kogeneracni jednotky a 

tepelna cerpadla. 

4) Budovani inteligentnich sftf Smart Grids 

5) Navrh a pl'fpadna realizace uspornych opatl'eni v oblasti verejneho osvetleni 

Pasportizace (analyza soucasneho stavu) 

Navrh modernizace (svetelne zdroje a stozary) a kalkulace uspor 

Mo:Znosti dalsfch opati'eni (mel'eni rychlosti, specialni osvetleni pi'echodu, 

regulace soustavy - snizeni intenzity osvetleni v ramci legislativniho ramce) 

6) Navrh a pl'ipadna realizace uspomych opatl'enf v oblasti efektivniho osvetleni budov. 

7) Zajisteni komplexnfho v)fukoveho programu pro deti :zak:ladnfch skol nazvaneho MisePlus+. 
Tento program je zamel'en na efektivni nakbidani s energiemi 

8) Podpora pl'i pi'ihlaseni jednotliv)fch projektu do soutere E. ON Energy Globe Award 

Spolecnost E.ON je pi'ipravena k jednani o pi'fnosech v)fse zmineneho strategickeho partnerstvi pro 

mesto a soucasne o konkretnfch projektech, ktere by byly pi'edmetem spoluprace a ktere jsou vzajemne 

vyhodnou pl'idanou hodnotoujak pro mesto, tak pro spolecnost E.ON. 

Spolecnost E.ON navrhuje mestu zahajit jednani o strategickem partnerstvi v co mofua nejkratsim 

terminu z duvodu postupu jednani a praci na zpracovani zakladnich dokumentu o zamel'enf cilu a 

priorit pro cerpani prosti'edku fondu EU v novem programovem obdobi 2014-2020. 

Yazeny pane starosto upi'imne se tesim na na5i vzcijemnou budouci spolupnici. 

E.ON Ceska republika, s.r.o. 




