
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44 

 DNE: 18. 5. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 683/2020/oPr 

 

NÁZEV: 
 

Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

 

ANOTACE: 
Memorandum mezi Žďárem n. S. a UJEP umožní rozvoj spolupráce univerzity s městem za 
účelem získání a experimentálního ověření výzkumu v oblasti zelených střech a dalších 
aplikacích zelené a modré infrastruktury v městském prostředí.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Memorandum o porozumění mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a pověřuje pana 
starostu jejím podepsáním. 

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 a sportu: Odbor sociální: 

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

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

- 

Předkládá:  

- 



 

Název materiálu: Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a Univerzitou Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).  

 
Přílohy:  
1. Memorandum (2 strany) 

Popis 

Spolupráce zachycená v Memorandu bude zaměřena na využívání zelené a modré 
infrastruktury v městském prostředí, na realizaci a údržbu přírodě blízkých opatření, na hodnocení 
přínosů opatření včetně ekonomického posouzení a na adaptaci města na projevy změny klimatu. 
Pozornost se zaměří především na zelené střechy. Vedle samotného zlepšení kvality života ve 
městě bude kladen důraz i na další přínosy jako jsou úspory nákladů za vytápění nebo za 
hospodaření s dešťovou vodou. 

Přínosem pro město bude vyhodnocení přínosů zelených střech, jejich ekonomická bilance, 
podmínky realizace, možnosti ověřování přínosů v podobě měření teplot apod. 
 
 
Geneze případu 

 Jde o navázání nové spolupráce mezi Žďárem n. S. a UJEP, která nemá konkrétní 

předchozí souvislosti. 

 V širších souvislostech jde o pokračování projektu Smart City a realizaci doporučení o 

hospodaření s dešťovou vodou na městských budovách.  

 
 

Vazba na rozpočet: bez vlivu na rozpočet města 

 
 
Návrh řešení 
Schválit Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a UJEP v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a UJEP v 

předloženém znění. 

 Rada města po projednání neschvaluje Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a 

UJEP v předloženém znění. 

 
Stanoviska  
 
Projednáno souhlasně s odborem životního prostředí MěÚ 



   

 

Memorandum o porozumění  

(dále uvedeno “Memorandum”) 

 

Spolupracující strany Memoranda: 

 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 
IČ:  
zastoupená rektorem:,  
(výzkumná organizace) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
zastoupené starostou:, 
(zástupce aplikační sféry) 

 

 

 

Spolupracující strany deklarují podpisem Memoranda zájem o 

 

 navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a zástupcem aplikační sféry za účelem získání 

podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření realizovaných výzkumných záměrů WP3 Kvalita 

života a životního prostředí projektu „Smart City - Smart Region - Smart Community“, který je 

řešen v rámci výzvy: “Předaplikační výzkum pro ITI” operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání České republiky“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).  

 

 Spolupráce bude realizována výzkumným týmem pod vedením Ing. - v rámci projektových činností 
a slouží zejména k analýze aplikovatelnosti výzkumných výsledků a přenosu znalostí a sdílení 
zkušeností z aplikační sféry do výzkumné a opačně. Forma spolupráce bude dále zahrnovat 
možnost odborných konzultací výzkumného týmu, získávání zpětné vazby k výzkumným záměrům 
nebo realizaci návštěv členů výzkumného týmu v praxi.  
 

 Spolupráce bude zaměřena na využívání zelené a modré infrastruktury v městském prostředí, na 
realizaci a údržbu přírodě blízkých opatření, na hodnocení přínosů opatření včetně ekonomického 
posouzení a na adaptaci města na projevy změny klimatu. Pozornost se zaměří především na 
zelené střechy. Vedle samotného zlepšení kvality života ve městě bude kladen důraz i na další 
přínosy jako jsou úspory nákladů za vytápění nebo za hospodaření s dešťovou vodou. V rámci 
experimentálního ověřování budou uplatňovány výsledky výzkumu, zároveň je možné získávat 
nová data díky měření dopadů opatření (např. redukce teplot díky realizaci zelených střech). 
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 Přínosem a rozvojem spolupráce pro výzkumnou organizaci se rozumí zejména získání dat (např. 
významu zelených střech v odlišných lokálních podmínkách), získání zpětné vazby k realizaci 
výzkumných záměrů (např. katalogu opatření), ověření aplikovatelnosti výzkumných výsledků 
(např. parametrů výběru vhodných budov pro realizaci zelených střech nebo různých 
participativních a komunikačních strategií) a další možné směřování budoucího výzkumu. 
Spolupráce umožní prohloubit znalosti a dovednosti výzkumných pracovníků a vysokoškolských 
studentů.  
 

 Přínosem a rozvojem spolupráce pro zástupce aplikační sféry se rozumí získání podkladů o možné 
využitelnosti výzkumných výsledků (např. výsledky hodnocení přínosů zelených střech, jejich 
ekonomická bilance, podmínky realizace, možnosti ověřování přínosů v podobě měření teplot 
apod.), zkušenosti získané ověřením aplikovatelnosti výsledků (např. volba vhodných budov pro 
realizaci zelených střech), získání informací o budoucím směřování výzkumného záměru, a tím i 
možnému směrování inovací v oblasti veřejné správy. Aktivity povedou k prohloubení spolupráce 
akademického sektoru a veřejné správy. 
 

 Spolupracující strany společně prohlašují, že předmětem spolupráce nebude produktový vývoj a 
vlastní komerční spolupráce. Případná spolupráce při ověřování praktického uplatnění výsledků 
nebude probíhat na základě produktových či marketingových požadavků, ale na základě 
experimentálního ověřování vybraných výzkumných parametrů, které by mohly být v praxi 
uplatnitelné. 
 

 Memorandum se uzavírá po dobu realizace projektu (t.j. do 31. 12. 2022) a nabývá účinnosti dnem 
podpisu spolupracujících stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo 
doručením písemného oznámení jedné ze stran, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.  
 

 Memorandum bylo schváleno Radou města dne……………., pod č.j.  ……………….. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne………..    Ve Žďáře nad Sázavou dne……………  

 
 
…………………………………..……    …………………………………..…… 

,      

           rektor       starosta 


