
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
37. Rady města

konané dne 22.2.2021

WiFi4EU všeobecné podmínky NMNM

V rámci  DOHODY O GRANTU V RÁMCI NÁSTROJE PRO PROPOJENÍ EVROPY - WiFi4EU DOHODA č. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/004329-005980 mezi Výkonnou agenturou pro inovace a sítě - na základě 
pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise a městem Nové Město na Moravě byla vybudována síť wifi - 
tzv. WiFi4EU, prostřednictvím které budou moci občané se zdarma připojit k síti internet. Pro připojení se k této 
síti musí uživatel (občan nebo návštěvník) odsouhlasit Všeobecné podmínky Nového Města na Moravě k síti 
WiFi4EU. Tyto podmínky jsou nyní Radě města předkládány k odsouhlasení.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
Všeobecné podmínky Nového Města na Moravě otevřené a bezplatné internetové sítě WiFi4EU, kterou 
město poskytuje na základě Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU DOHODA č. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/004329-005980, uvedené v příloze č. 1 materiálu. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Zbyněk Grepl

Zpracovatel: Radka Šoustarová

Vyjádření: Odbor investic doporučuje ke schválení
Oddělení informatiky doporučuje ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
Projektem WiFi4EU Evropská komise podporuje zavádění bezplatného 
systému pro wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných 
prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní 
střediska nebo muzea v celé Evropě. V rámci 1. výzvy bylo město Nové 
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Město na Moravě úspěšné a podpisem  DOHODY O GRANTU V RÁMCI 
NÁSTROJE PRO PROPOJENÍ EVROPY - WiFi4EU DOHODA č. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/004329-005980 mezi Výkonnou agenturou 
pro inovace a sítě - na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská 
komise a městem Nové Město na Moravě, získalo grant na vybudování 
WiFi ve výši 15 000 EUR ve formě jednorázového příspěvku. V současné 
době je projekt zrealizován. Umístěno bylo na území Nového Města na 
Moravě 12 venkovních bodů (Vratislavovo náměstí - arboretum, dvorek 
Horáckého muzea, radnice, Poliklinika, 1. základní škola, Horácká 
galerie,dvůr I. základní školy, dále Tyršova 1001 - kulturní dům, dopravní 
terminál, Atletický stadion, hřiště na ulici Budovatelů a dvůr II. základní 
školy) - viz. přiložená mapka v příloze. Prostřednictvím těchto 12 bodů 
WiFi4EU se občané a návštěvníci Nového Města na Moravě mohou 
připojit k síti Internet. Pro připojení musí odsouhlasit všeobecné 
podmínky otevřené a bezplatné internetové sítě WiFi4EU, kterou město 
poskytuje. Tyto podmínky jsou předkládány ke schválení.
O projektu WiFi4EU více viz. https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/wifi4eu .

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Všeobecné podmínky Nové Město na Moravě (Veřejná)
Příloha - č.2 Umístění WiFi bodů v rámci WiFi4EU na území Nového Města 
na Moravě (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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