
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 
 DNE: 16.12.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 486/2019/OKS 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o přístupu do pasportů města 

 

ANOTACE: 
Návrh vzoru smlouvy o dálkovém on-line přístupu do digitálních pasportů města v jejich aktuální 
podobě a o podmínkách jejich aktualizace pro externí uživatele provádějící a zajišťující práce 
spojené s údržbou, rozvojem a správou zeleně a komunikací a případného dalšího majetku 
města a činností s tím spojených.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  
schvaluje vzor smlouvy o přístupu do pasportů města a jejich aktualizaci pro externí uživatele dle 
znění v příloze a  
pověřuje starostu města uzavíráním takových smluv. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Smlouva o přístupu do pasportů města 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
1 – vzor smlouvy 
 
Popis 
Město postupně pořizuje a zprovozňuje pasporty majetku města (zeleň, komunikace, VO, ...).  
Pasporty by měly být maximálně využívány nejen přímo pracovníky města, ale i externími uživateli, 
kteří zajišťují nebo se podílí na údržbě a  provozu, obnově a rozvoji majetku města apod. a tak by 
měly přispět k účelné a hospodárné správě majetku města. Radě města je předložen k projednání 
vzor smlouvy, která umožní externím uživatelům potřebné přístupy a oprávnění pro dálkový on line 
přístup k příslušným pasportům a na ně navazujícím mapovým a agendovým aplikacím a případně 
umožní i jejich aktualizaci. Pro účelné využití pasportů ke správě majetku města a např. i pro 
zveřejnění odpovídajících výstupů občanům je nutné udržovat je v aktuálním stavu, k čemuž by 
měla výrazně napomoci přímá účast externích spolupracovníků města na jejich využívání a 
aktualizaci.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
- 
 
 
Geneze případu 
- 
 
 
Návrh řešení 
Viz popis a návrh usnesení 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

- 
 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu 
 
 
 
Stanoviska  
Návrh smlouvy projednán s majetkoprávním odborem, oddělením informatiky a s poskytovatelem 
mapových aplikací pasportů města. 



Smlouva o přístupu do pasportů města a jejich 
aktualizaci 

 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
IČO: 00295841 

(dále „poskytovatel“) 
 
 

a 

 (dále „uživatel“) 
 
 

 
uzavírají smlouvu o přístupu do pasportů města a jejich aktualizaci: 
 
1) Poskytovatel se zavazuje, že za účelem provádění a zajišťování prací spojených 

s údržbou, rozvojem a správou zeleně a komunikací a případného dalšího majetku 
města a činností s tím spojených, umožní uživateli dálkový on-line přístup do digitálních 
pasportů města v jejich aktuální podobě: 

a) pasport zeleně, 
b) pasport komunikací včetně navazujících aplikací, 
a to včetně souvisejících mapových a agendových aplikací. 
 

2) Přístup bude zřízen pro jednotlivé zástupce uživatele v rozsahu a s oprávněním dle 
přílohy č. 1 této smlouvy. 

 
3) Změna zástupců uživatele (tj. přílohy č. 1 této smlouvy) nemění obsah smlouvy a může 

k ní dojít oznámením doručeným poskytovateli s tím, že poskytovatel do 14 dnů po 
doručení oznámení zajistí úpravy přístupů a oprávnění k práci s pasporty, nedohodnou-li 
se strany jinak.  
 

4) Uživatel se zavazuje používat data pasportů pouze k účelu uvedeným v odstavci 1). 
 

5) Dále se uživatel zavazuje žádným způsobem neposkytnout data ani přístup k nim další 
třetí osobě bez předchozího souhlasu poskytovatele. 
 

6) Uživatel ručí za škody, které prokazatelně způsobí jeho zástupci při práci s popisnými a 
grafickými daty pasportů. Při případném poškození dat pasportů uživatelem uhradí 
uživatel jejich kompletní obnovu a škody tím způsobené s tím, že obnova dat pasportů 
proběhne v nejkratším možném termínu. 
 

7) Pokud činností uživatele vzniknou změny skutečného stavu majetku města s dopadem 
na data obsažená v pasportech je uživatel povinen je vložit do pasportu samostatně nebo 
nedohodnou-li se obě strany jinak, je uživatel povinen je po celcích/souborech 
dohodnutých se zástupcem poskytovatele zpracovat v předepsaných digitálních 
výměnných formátech s tím, že při aktualizaci dat budou dodrženy tyto zásady: 



• v rámci aktualizace budou zachovány jednoznačné identifikátory (ID) u 
existujících prvků (důvodem je zachování historie prvku a dalších vazeb uvnitř 
aplikace) 

• novým prvkům bude přidělen jednoznačný identifikátor v předem specifikovaném 
rozsahu (aby bylo jasně zřetelné, že se jedná o prvky nové a bylo možné je při 
importu dat jednoznačně identifikovat) 

• zrušené prvky nebudou smazány, ale hodnota atributu STAV bude změněna na 
STAV = 3 (zrušený prvek)  

K tomu poskytovatel v případě potřeby předá potřebná grafická data číselníky a vazební 
tabulky ve vzájemně dohodnutých formátech, přednostně takto:  

• grafická data ve formátu ESRI Shapefile  
• číselníky a vazební tabulky ve formátu DBF  

 
8) Uživatel bere na vědomí, že pasporty jsou postupně naplňovány poskytovatelem a mají 

pouze informativní charakter. 
 
9) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je 

uzavřena na dobu určitou: Po dobu zajišťování prací spojených s údržbou, rozvojem a 
správou zeleně a komunikací a případného dalšího majetku města uživatelem. Ke dni 
ukončení smlouvy uživatel předá poskytovateli veškeré změny, které ještě nebyly 
vloženy do pasportů, a to v předepsaných výměnných formátech. 

 
10) Tato smlouva byla uzavřen v souladu s usneseními Rady města Žďár nad Sázavou 

přijatým na její ... schůzi konané dne …. 2019, č. j.: …/2019/OKS. 
 

11) Přílohy: 
č. 1 – Zástupci uživatele včetně jejich oprávnění 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne …… 2019  Ve Žďáře nad Sázavou dne…… 2019 
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Poskytovatel Uživatel 

  
 




