
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.10.2021

Smlouva o nájmu EÚD

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního 
samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, nově od r. 2022 je povinnost zveřejňovat informace např. i ve strojově čitelném formátu. 
Územně samosprávné celky při výkonu samostatné působnosti mají právo, nikoli povinnost poskytovat digitální 
služby podle tohoto zákona, povinnost jím však zůstala při výkonu přenesené působnosti. Dalším zásadním 
důvodem pro pořízení el. úřední desky je i skutečnost, že pravidelně dochází k situacím, kdy je kapacita 
stávajících úředních desek zcela vyčerpána (muselo by dojít k rozšíření počtu desek, otázka je kde by měly být 
umístěny) a další dokumenty, které musí být zveřejněny na úřední desce nemohou být zveřejněny hned, ale je 
nutné vyčkat na uvolnění místa.  

§ 102 odst. 3 písm. z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu a přechodu vlastnického práva venkovní elektronické úřední desky mezi 
městem Nové Město na Moravě jako nájemcem a DigiDay Czech s.r.o., ul. 28. října 3388/111, 702 00 
Moravská Ostrava, IČ: 06078362 jako pronajímatelem, jejímý předmětem je pronájem venkovní el. úřední 
desky dle podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 5 materiálu. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - KVÚ doporučuje předložený návrh 
- konečná verze provedení EÚD i umístění podléhá souhlasu org. státní 
památkové péče

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10
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Text důvodové zprávy: Vzhledem k tomu, že město používá letitou vlastní aplikaci na 
zveřejňování dokumentů na el. úřední desce, která již nebude splňovat 
parametry, navrhujeme podobně jako v jiných městech (jak např. ZR tak 
BynP již mají el. úřední desku) pořídit novou el. úřední desku, která 
by zcela nahradila i dosavadní desky před budovou radnice na 
listinné dokumenty (tj. nově k dispozici bude pouze el. úřední deska, 
desky s listinnými dokumenty budou odstraněny). Nová el. úřední deska 
by byla dotyková a byla by umístěna na obvodové zdi č.p. 97. Stávající 
desky na listinné dokumenty by byly odstraněny a nabídnuty bezúplatně 
organizacím města nebo by byly nabídnuty za zbytkovou hodnotu 
okolním obcím či dalším subjektům. Jako nejvhodnější (zejm. není nutná 
okamžitá 100% platba, pronajímatel je povinen po dobu oprav dodat 
náhradní předmět nájmu),  formu pořízení el. úřední desky (EÚD) 
navrhujeme formu jejího pronájmu (bez jakéhokoliv navýšení) s 
převedením do majetku města po uplynutí doby pronájmu. 

Materiál obsahuje: Příloha - vizualizace1 (Veřejná)
Příloha - vizualizace2 (Veřejná)
Příloha - vizualizace3 (Veřejná)
Příloha - vizualizace4 (Veřejná)
Příloha - č.5 smlouva o nájmu (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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