
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 

 DNE: 23.06.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2016/STAR/13 

 

NÁZEV: 
 

Memorandum o spolupráci – Národní geopark Železné hory 

 

ANOTACE: 
 
Cílem Memoranda je vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné 
spolupráce obou partnerů v oblasti rozvoje Národního geoparku Železné hory a Žďáru nad 
Sázavou. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje/neschvaluje uzavření Memoranda o spolupráci 
mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., zřizovatelem 
Národního geoparku Železné hory. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

starosta 

Předkládá: 

starosta  

 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu: 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 8 
 
 
Popis 
Národní park Železné hory je jedním ze šestice území v ČR, které jsou součástí sítě Národních 
geoparků. Národní park Železné hory zřizuje soukromá společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. 
s r.o., která prostřednictvím svého ředitele a jednatele, RNDr. Daniela Smutka, žádá o 
dlouhodobou spolupráci města Žďár nad Sázavou s Geoparkem Železné hory. 
 
Důvodem této žádosti je snaha Geoparku Železné hory o vstup do Globální sítě geoparků 
UNESCO, k jejímž základním pilířům patří spolupráce s dalšími subjekty se značkou UNESCO. 
Zároveň je vedena zájmem o spolupráci v oblasti vzájemné propagace, podpory turismu atd. (viz 
text memoranda.) 
 
Vstup Geoparku Železné hory je podporován Ministerstvem životní prostředí ČR i Českou komisí 
pro UNESCO. 
 
 
Geneze případu 

 Vedení město bylo osloveno s žádostí o spolupráci, koncept Memoranda zaslán panu 

starostovi 17. 5. 

 Po konzultaci s JUDr. P. (odbor majetkoprávní) byl koncept po oboustranné dohodě mírně 

upraven a v této upravené podobě, se kterou souhlasí i Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o., 

je předkládán Radě města. 

 Formální žádost o spolupráci byla doručena dne 27. 5. 2016 pod č. j. 32621/2016. 

 Memorandum bylo schváleno RM dne 13. 6. 2016, č.j. 679/2016/STAR. 

 
 
Návrh řešení 

Schválit memorandum o spolupráci. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi 

městem Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., zřizovatelem 

Národního geoparku Železné hory. 

 Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi 

městem Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., zřizovatelem 

Národního geoparku Železné hory. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučení memorandum schválit. 
 
 
 
Stanoviska  
Návrh byl schválen radou města. 
 


