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 DNE: 8. 10. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1704/2018/STA 

 

NÁZEV: 
 

Memorandum o vzájemné spolupráci 

 
 

ANOTACE: 
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) mezi Městem 
Žďár nad Sázavou a spolkem Czech Smart City Cluster (viz http://czechsmartcitycluster.com).  

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém 
partnerství) mezi Městem Žďár nad Sázavou a spolkem Czech Smart City Cluster v předloženém 
znění. 
 
 
Rada města pověřuje starostu Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením tohoto Memoranda. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Michal Bačovský 

Předkládá: 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

 

http://czechsmartcitycluster.com/


 

Název materiálu: 

 
Počet stran:  1        Počet příloh: 1 (4 strany) 
 
 
Popis 

Město Žďár nad Sázavou je řešitelem projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj 
města Žďár nad Sázavou financovaným z OP Zaměstnanost.  

Spolek Czech Smart City Cluster sdružuje akademické instituce (mj. ČVUT v Praze, 
Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, VUT v Brně), firmy (mj. AVE cz, ČSOB, E.ON, T- 
Mobile, inogy) i města (mj. Kolín, Pardubice, Brno, Písek), které se zabývají rozvojem Smart City 
(viz odkaz http://czechsmartcitycluster.com/o-klastru/). Pracovníci spolku mohou vystupovat v roli 
kvalifikovaných poradců a konzultantů ve věci Smart City. Předkládané Memorandum otevírá 
možnosti spolupráce se členy spolku. 

Spolupráce je pro obě strany dobrovolná a bezplatná. Memorandum neobsahuje konkrétní 
závazky, pouze otevírá možnosti k další spolupráci. 
 
 
 
Geneze případu 

 Dne 1. 5. 2018 začalo Město Žďár nad Sázavou realizovat projekt Využití konceptu Smart 

City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou. Projekt obsahuje vytvoření koncepce rozvoje 

Smart City ve Žďáře nad Sázavou, nákup potřebného HW a SW pro Smart City, pasport 

komunikací a generel dopravy. Všechny výše uvedené činnosti vyžadují odborný přístup. 

 

 Dne 1. 8. 2018 proběhla schůzka vedení města s panem Ing. Danielem Vlčkem členem 

výkonného výboru CSCC, který následně písemně oslovil panu starostu Mgr. Zdeňka 

Navrátila s nabídkou spolupráce a uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci při rozvoji 

Smart City ve Žďáře nad Sázavou a řešení výše uvedených klíčových aktivit. 

 
 
Návrh řešení 
 
Schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) mezi Městem Žďár 
nad Sázavou a spolkem Czech Smart City Cluster v předloženém znění – viz příloha. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém 
partnerství) mezi Městem Žďár nad Sázavou a spolkem Czech Smart City Cluster v předloženém 
znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit uzavření Memoranda 
 
Stanoviska  
Návrh byl projednán se starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem. 

 

 



   

 

Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City 

uzavřené mezi  

Městem Žďár nad Sázavou  

se sídlem Žižkova 227/1 

591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupeno starostou  Mgr. Zdeňkem Navrátilem  

a spolkem 

Czech Smart City Cluster, z.s. 

se sídlem Vladislavova 250, 397 01 Písek  

zastoupen prezidentem spolku prof. Dr. Ing. Miroslavem Svítkem, dr.h.c. 

a viceprezidentem spolku Ing. Radkem Luckým 

Preambule 

Město Žďár nad Sázavou a Czech Smart City Cluster, z. s. mají zájem dlouhodobě 

spolupracovat na rozvoji konceptu Smart City se zapojením průmyslu, univerzit, neziskových 

organizací včetně externích kapacit při rozvoji města Žďár nad Sázavou. V této spolupráci se 

jedná o propojení existujících procesů chodu a řízení města, hledání synergií pro zvýšení 

jejich účinnosti a zapojení všech subjektů relevantních pro rozvoj města.  

Obě strany si uvědomují nezbytnost technologických inovací, úspor energií, snižování emisí 

a důležitost tohoto tématu pro udržitelný rozvoj města, a to i v širších souvislostech daných 

iniciativou Evropské komise „Smart Cities“. 

V rámci konceptu chytrých měst (Smart Cities) se obě strany snaží maximálně využít 

moderních informačních technologií pro řízení města tak, aby docházelo k synergickým 

efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, 

aj.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů ve městě. 
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Účel vzájemné spolupráce 

Obě strany vyjadřují ochotu vzájemně spolupracovat a podporovat rozvoj a implementaci 

konceptu Smart City zaměřeného na zavádění inovativních technologií, především v 

oblastech městského inženýrství, dopravy, energetiky, bezpečnosti, informačních a 

komunikačních technologií, správy budov, výšení efektivity služeb poskytovaných 

obyvatelům a posílení technologické i komunikační otevřenosti města. To vše v zájmu 

zlepšení celkové kvality života obyvatel, podnikatelů a návštěvníků města Žďár nad 

Sázavou. 

Zásady vzájemné spolupráce 

● Spolupráce na rozvoji a implementaci konceptu Smart City bude probíhat v souladu se 

Strategií rozvoje města Žďár nad Sázavou (2016-2028) a připravovanou koncepcí Smart 

city „Chytrý Žďár“ a metodikami preferovanými v rámci rozvoje Evropského inovačního 

partnerství v oblasti inteligentních měst a obcí (Strategic Implementation Plan, 

Operational Implementation Plan); 

● Při společných aktivitách bude zajištěna široká informovanost a umožněna participace 

obyvatel města; 

●  U jednotlivých aktivit bude kladen důraz na ekonomickou udržitelnost projektů a budou 

hledány nové modely financování; 

● Vzájemná spolupráce bude probíhat skrze pracovní skupinu pro Smart City pod vedením 

města Žďár nad Sázavou. Pracovní skupina bude ustanovena Městem Žďár nad 

Sázavou přednostně z řad občanů města, kteří mají potenciál a zájem přispět k rozvoji 

Smart City; 

● Prioritou při vzájemné spolupráci bude technologická i informační otevřenost i v rámci 

výsledných řešení; 

● Při vzájemné spolupráci bude kladen důraz na rozvoj partnerství veřejného sektoru, 

podnikatelské sféry, akademické sféry se stanovením zástupců těchto subjektů do 

pracovní skupiny Smart City; 

● Obě zúčastněné strany budou spolupracovat na popularizaci výsledků spolupráce, 

zajištění vzájemné informovanosti a sdílení příkladů dobré praxe v rámci ČR i v 

zahraničí, 

● Důraz bude kladen také na podporu přeshraniční spolupráce a společném vytváření 

mezinárodního partnerství s obdobnými městy za účelem přenosu dobré praxe a 

možnosti navázání případné ekonomické spolupráce; 

● Jedenkrát ročně bude vyhodnocena spolupráce dle tohoto memoranda. 
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Příslib účastníků memoranda 

Spolek Czech Smart City Cluster, z.s. se zavazuje k následujícímu: 

● Spolupráce při tvorbě metodických dokumentů konceptu Smart City Žďár nad 

Sázavou; 

● Účast zástupců CSCC v řídícím orgánu Smart City Žďár nad Sázavou; 

● Spolupráce na podpoře inovací a na rozvoji regionálního trhu v oblasti Smart City 

Žďár nad Sázavou,  

● Spolupráce při vyhodnocování dopadů dílčích projektů Smart City Žďár nad 

Sázavou   

● Spolupráce na diseminačních, komunikačních a osvětových aktivitách spojených s 

konceptem Smart City Žďár nad Sázavou  

Město Žďár nad Sázavou se zavazuje k následujícímu: 

● Zřízení a koordinace činnosti pracovní skupiny Smart City, vč. odpovídajícího 

technického a administrativního zázemí; 

● Spolupráce při komunikaci o konceptu Smart City a jednotlivých projektech s 

veřejností a s aktivním zapojením veřejnosti; 

● Diseminace informací, komunikace a osvětové aktivity spojené s konceptem Smart 

City a dalšími relevantními koncepčními dokumenty. 

Město Žďár nad Sázavou bude zejména komunikovat koncept Smart City vůči občanům 

města a zapojovat do Smart City klíčové společnosti a organizace působící ve Žďáru nad 

Sázavou. Czech Smart City Cluster, z.s. bude poskytovat veškeré odborné znalosti nutné 

pro smysluplný rozvoj Smart City ve Žďáře nad Sázavou. Obě strany deklarují, že 

spolupráce není nijak časově omezena a bude průběžně pokračovat. 

Oblasti spolupráce mohou být průběžně aktualizovány podle podnětů obou stran a změn 

legislativy. Veškeré změny a aktualizace Memoranda musí být odsouhlaseny oběma 

stranami formou písemného dodatku. 

Memorandum o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a Czech Smart City Cluster, 

z.s., bylo schváleno Radou města, pod číslem….dne XY ……….. 

Memorandum bude uveřejněno na webu města Žďár nad Sázavou a zároveň na stránkách 

Czech Smart City Cluster – www.czechsmartcitycluster.com, zároveň proběhne komunikace 

ke členské základně spolku. 

 

Kontaktní osoba za CSCC:  

Mgr. Radka Sýkorová,  

radka.sykorova@czechsmartcitycluster.com; 

tel. 733 670 618  

http://www.czechsmartcitycluster.com/
mailto:radka.sykorova@czechsmartcitycluster.com
MICBAC
Zvýraznění

MICBAC
Zvýraznění
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Kontaktní osoba za město Žďár nad Sázavou:  

Ing. Michal Bačovský, 

michal.bacovsky@zdarns.cz; 

tel. 778 417 798  

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………      

………………………………     ….……………………………….. 

Mgr. Zdeněk Navrátil      prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek dr. h.c. 

starosta      Prezident spolku 

 

 

 

….……………………………….. 

  Ing. Radek Lucký    

Viceprezident spolku  

 

mailto:michal.bacovsky@zdarns.cz
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