
MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

uzavřeene n níženzee uvedenenho dne, meesížence a řoku podle ust. § 1746 odst. 2 a nansl.
zankona ce. 89/2012 Sb., obceanský zákn zankoníženk, mezi :

Město Nové Město na Moravě
se sížendlem Vřatislavovo nanm. 103, 592 31  Noven Meesto na Mořavee
IČ:: 00294900
zastoupenen Michalem Šmardou, stařostou meesta

a

Ernst & Young, s.r.o.
se sížendlem Na Flořenci 2116/15, Noven Meesto, 110 00 Přaha 1
IČ:O: 26705338
zastoupenan Magdalenou Soucek, jednatelkou spolecenosti
zapsanan v obchodnížen řejstřeíženku vedenenm Meestský záknm soudem v Přaze pod spis. zn.: 
Č 108716

Meesto Noven Meesto na Mořavee a spolecenost Eřnst & Young, s.ř.o. (zkřancenee
EY)  sdíženlejíže n nanzoř na vý záknznam aktivníženho přeíženstupu k udřzeitelnenmu a dý záknamickenmu
řozvoji meest v souladu s koncepcížen chý záktřý záknch meest (smařt cities). 

Jde  o  střategický zák n přeíženstup  k efektivníženmu  řeíženzeníže n vseech  oblastíže n fungovannížen
meesta, kdý zák jsou vý zákuzeíženvanný zák modeřnížen technologie a inovativnížen přeíženstupý zák k vzanjemnen
integřaci díženlceížench oblastíže n (jako jsou napře.  dopřava, eneřgetika, vodníže n a odpadoven
hospodanřestvížen),  coz e vede  k dlouhodobe n ekonomicke n a  enviřonmentanlnížen
udřzeitelnosti meesta a spokojenosti jeho obý zákvatel.

Zankladem je koncepcenížen plannovannížen zalozeenen na jasnen vizi vý zákchanzejížencížen z potřeeb
obý zákvatel a nanvseteevníženkua. Je meesta. Je kladen dua. Jeřaz na:

 technicken, socianlnížen a financenížen inovace, vce. tzv. e-goveřnmentu 
 ochřanu zeivotníženho přostřeedížen
 meziobořovou  spolupřanci  a  integřaci,  vce.  podpua. Jeřne n infřastřuktuřý zák  a

zpřacovannížen dat
 přuzenan a odolnan řeeseenížen, kteřan umozenížen přeipřavenost na křizoven stavý zák a na

jejich přeekonanvannížen
 celkoven zkvalitneovannížen veřeejnenho přostořu.

Hlavníženmi  přincipý zák  implementace  chý záktřenho  meesta  je  snaha  o  maximanlnížen
kvalitu  zeivota  s  minimanlníže n spotřeebou  zdřoju a. Je za  pomoci  vý zákuzeitíže n modeřnížench
technologiíže n a  přopojene n infřastřuktuřý zák  a  přei  aktivníže n unceasti  obý zákvatel,
podnikatelskenho sektořu a akademicken sfenřý zák.



Obe e střaný zák  se  shodujíže n na  vý záknsee  uvedený záknch  přincipech  plannovanníže n a
implementace chý záktřenho meesta a vý zákjadřeujížen vua. Jeli spolecenee se podíženlet na dlouhodoben
vizi řozvoje. Spolecenost EY je přeipřavena navřhnout opatřeenížen smeeřeujížencížen k chý záktřý záknm
řeeseeníženm a poský záktnout podpořu přei jejich zdanřnen řealizaci dalseíženmi subjektý zák. 

Nove n Meesto  na  Mořave e a  spolecenost  EY  na  zanklade e vý záknsee  zmíženneenenho
vý zákjadřeujíže n zanjem  na  spolupřanci  v oblasti  budovanníže n chý záktřý záknch  řeeseenížen.  Zvazeovanen
fořmý zák  spolupřance  zahřnujíže n přeíženpřavu  opatřeeníže n v uvedený záknch  oblastech
v křantkodobenm a střeedneedobenm ceasovenm obdobíže n a  dlouhodobou implementaci
přojektua. Je spojený záknch s koncepcížen chý záktřenho meesta. Obee střaný zák se shodlý zák na potřeebee
pilotnížench přojektua. Je nansledujížencíženho zameeřeenížen:

 řeeseenížen,  kteřa n optimalizujíže n a  přopojujíže n jednotlive n přvký zák  infřastřuktuřý zák  a
kteřa n přeedpoklandajíže n konveřgenci  existujížencížench  sížentížen,  eneřgetický záknch  a
technologický záknch zařeíženzenížen meesta

 sbeeř řelevantnížench dat přostřeednictvíženm senzořua. Je
 platfořma, kteřan umozenížen integřovanen zpřacovannížen a vý zákhodnocovannížen dat
 aplikace  a  sluzebý zák  s přeidanou  hodnotou  přo  obceaný zák,  kteře n ceeřpajížen

přeedevseíženm ze zpřacovaný záknch dat
 doplnekoven vzdeelanvacížen a osveetoven přogřamý zák
 nastaveníže n indikantořu a. Je řozvoje,  jejich  přua. Jebeezena n indexace  a  vý zákhodnocenížen

chý záktřosti řeeseenížen v cease.

Obee střaný zák se shodlý zák na tom, zee si budou poský záktovat vzanjemnou a aktivnížen
podpořu  přo  řealizaci  uvedenenho  zanmeeřu.  Fořma  a  řozsah  podpořý zák  bude
dojednanna  konkřentne e přo  kazedý zák n z přojektu a. Je vzniklý záknch  na  zanklade e tohoto
memořanda.  Obee střaný zák deklařujížen,  zee spolupřance neníže n nijak ceasovee omezena a
bude přua. Jebeezenee pokřaceovat. 

Memořandum  a  v  neem  vý zákmezene n oblasti  spolupřance  budou  přua. Jebeezenee
aktualizovanný zák podle vý záknvoje a postupu, podneetua. Je obou střan a zmeen legislativý zák.

Spořý zák,  tý záknkajížencíže n se vý záknkladu nebo pouzeíženvanníže n tohoto Memořanda, se budou
řeeseit přeíženmý záknm jednanníženm mezi střanami. 

Toto Memořandum se sjednanva n na dobu neuřceitou a vstoupíže n v unceinnost
dnem podpisu obeema zunceastneený záknmi střanami. 

EY podpisem tohoto Memořanda souhlasíže n s jeho uveřeejneeníženm v řegistřu smluv
dle zankona ce. 340/2015 Sb., o zvlansetnížench podmížennkanch unceinnosti neekteřý záknch smluv,
uveřeejneovannížen teechto smluv a o řegistřu smluv ("zankon o řegistřu smluv").

Zunceastneenen  střaný zák se dohodlý zák, zee střanou povinnou k uveřeejneenížen tohoto 
Memořanda v centřanlníženm řegistřu smluv  podle zankona ce. 340/2015 Sb., o 
zvlansetnížench podmížennkanch unceinnosti neekteřý záknch smluv, uveřeejneovannížen teechto smluv a o 
řegistřu smluv ("zankon o řegistřu smluv") je meesto Noven Meesto na Mořavee, kteřen 
je povinno toto Memořandum bez zbý záktecenenho odkladu, nejpozdeeji vseak do 30 
dnua. Je od jeho uzavřeenížen  jej odeslat k uveřeejneenížen v řegistřu smluv.



Memořandum  mua. Jezee  bý záknt  zmeeneeno  pouze  pížensemný záknm  dodatkem
podepsaný záknm  obeema  střanami.  Memořandum  lze  vý zákpoveedeet  pouze  pížensemnou
vý záknpoveedížen bez vý záknpoveednížen lhua. Jetý zák. 

Toto Memořandum bý záklo přojednanno na jednannížen Zastupitelstva meesta Noven
Meesto  na  Mořave e  ce.  12   konanenm  dne  26.9.2016   a   schvanleno  usneseníženm
přeijatý záknm pod ce………………..

Memořandum je podepsanno ve dvou vý zákhotovenížench, z nichze kazedan ze střan obdřzeížen
jedno  vý zákhotovenížen.

 V Novenm Meestee na Mořavee dne :                           V Přaze dne :

………………………………………………..       ……………………………………………….
         Michal S:mařda, stařosta          Magdalena Soucek, jednatelka


