Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2831
ze dne 16.12.2019
k návrhu Memoranda o společném záměru mezi hl.m. Prahou a Městskou částí
Bratislava - Karlova Ves, vedoucím partnerem projektu DELIVER (Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmeně klímy)
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Memorandum o společném záměru mezi hl.m. Prahou a Městskou částí
Bratislava - Karlova ves, se sídlem Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4,
IČO: 00603520, vedoucím partnerem projektu DELIVER (Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmene klímy), které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. primátorovi hl.m. Prahy
1. podepsat za hl.m. Prahu Memorandum uvedené v bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019
2. MHMP - OCP MHMP
1. ve spolupráci s příslušnými odbory MHMP zajistit koordinaci a průběžné plnění
konkrétních opatření vedoucích k naplňování Memoranda uvedeného v příloze
č. 1 tohoto usnesení
Termín: průběžně

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
R-35020
primátor hl.m. Prahy, MHMP - OCP MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2831 ze dne 16. 12. 2019

Memorandum o společném záměru
(dále jen „Memorandum“)
mezi stranami

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 0064581
zastoupené MUDr. Zdeňkem Hřibem, primátorem hl. m. Prahy
a
Městská část Bratislava – Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
IČO: 00 603 520
zastoupená: Danou Čahojovou, starostkou městské časti Bratislava – Karlova Ves
-

vedoucím partnerem projektu DELIVER (Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy)

Článek I.
Preambule
a. Hlavní město Praha si uvědomuje, že města v České republice, na Slovensku i ve světě jsou
stále více ohrožena negativními dopady změny klimatu, přičemž sama přispívají k jejich
prohlubování.
b. Hlavní město Praha přijalo usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/42 ze dne 20. 6. 2019
vlastní Klimatický závazek, kterým deklaruje cíl snížit emise skleníkových plynů v hl. m.
Praze o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí
CO2 nejpozději do roku 2050.
c. Hlavní město Praha deklaruje zájem zjistit velikost vlastní uhlíkové stopy a míry
připravenosti a schopnosti reagovat na klimatickou výzvu.
d. Hlavní město Praha má zájem stát se jedním z pilotních měst testování unikátního nástroje
CRELOCAF - ClimateResilientLowCarbonFactor (dále jen “KLIMSKEN“), vytvořeného v
rámci projektu DELIVER (Sídliště jako živá místa odolná vůči změně klimatu) za účelem
monitoringu, evaluace, správy, prezentace a vytvoření databáze klimatických informací
s platností 2018 (počáteční stav) – 2023 (ukončení projektu).
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Článek II.
Účel Memoranda
a. Ve vzájemné spolupráci stran Memoranda testovat nástroj KLIMSKEN jakožto pilotní
testování současného stavu a připravenosti Hlavního města Prahy reagovat na změnu
klimatu.
b. Výsledky pilotního testování KLIMSKEN může město použít jednak pro srovnání s jinými
městy na Slovensku a v České republice, jednak jako impuls na zintenzivnění procesu
řešení problematiky změny klimatu v samotném městě.
c. Výstupy z procesu pilotního testování KLIMSKEN budou mít tvůrci KLIMSKENu k dispozici
pro jeho další využití a případné vylepšení.
Článek III.
Finanční a organizační podmínky Memoranda
a. Experti projektu DELIVER zrealizují a poskytnou Hlavnímu městu Praha pilotní testování
KLIMSKEN bezplatně.
b. KLIMSKEN se bude naplňovat daty v součinnosti s městem na základě veřejně dostupných
údajů, doplněných v případě potřeby údaji, které má město k dispozici, nebo je schopno
je získat.
c. Město v rámci realizace Memoranda ustanoví odbornou kontaktní osobu pro komunikaci
realizace předmětu.
d. Kontaktními osobami ze strany projektu DELIVER (Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene
klímy) jsou:
**** *******, ředitel CI2, o. p. s.
**** *******, koordinátor projektu, CI2, o. p. s

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
a. Memorandum je platné po dobu realizace a vyhodnocení KLIMSKENu, nejdéle však
do 31. 12. 2023.
b. Účel Memoranda má neexkluzivní charakter a nezabraňuje stranám Memoranda plnit
podobné činnosti se třetími stranami.
c. Memorandum nezakládá právo ani povinnost žádné z jeho stran na finanční či hmotné
plnění od druhé strany.
d. Používání ochranných známek, loga nebo jiného intelektuálního majetku stran Memoranda
je možné pouze na základě zvláštní písemné dohody.
e. Memorandum se řídí platnými právními předpisy České republiky a Slovenské republiky.
f. Plnění závazků z Memoranda je založeno výlučně na dobrovolnosti zúčastněných stran.
g. Toto Memorandum je možno měnit jen ve formě písemných dodatků podepsaných oběma
stranami.
h. Memorandum nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. Strana může od tohoto memoranda odstoupit v případě, že druhá strana
nepostupuje v souladu s ním. Toto memorandum pozbývá platnosti také písemnou
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dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se
tímto memorandem nehodlá nadále řídit. Obě strany výslovně souhlasí s tím, aby toto
memorandum bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně
přístupná a která obsahuje údaje o podmínkách, předmětu, číselné označení a datum
podpisu tohoto memoranda.
i. Obě strany prohlašují, že skutečnosti v memorandu uvedené nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Obě strany výslovně
sjednávají, že uveřejnění tohoto memoranda v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí HMP.
j. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření tohoto memoranda bylo schváleno usnesením
Rady HMP č…….ze dne……….
k. Obě strany Memoranda prohlašují, že toto Memorandum uzavřely svobodně, po vzájemné
dohodě, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své
podpisy.
l. Memorandum je vyhotoveno ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu,
přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk vyhotovení.

V ............dne .............

V .......... dne ..............

Dana Čahojová
Starostka MČ Bratislava – Karlova ves

MUDr. Zdeněk Hřib
Primátor hl. m. Prahy
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Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je ke schválení předkládáno uzavření Memoranda o společném záměru mezi
hl. m. Prahou a vedoucím partnerem projektu DELIVER (Sídliská ako živé miesta odolné voči zmeně
klímy), kterým je Městská část Bratislava – Karlova Ves.
Projekt DELIVER (DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area)
je financovaný ze zdrojů Evropské komise, finančního nástroje pro životní prostředí Program LIFE,
programové období 2014 – 2020, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č.1293/2013 z 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a klima (LIFE) a o zrušení
nařízení (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klimatu“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126
– LIFE DELIVER.
Předkládané memorandum je přislíbením spolupráce za účelem vytvoření a testování unikátního
nástroje CRELOCAF (ClimateResilientLowCarbonFactor) pro monitoring, evaluaci, správu a prezentaci
informací o adaptačních a mitigačních aktivitách zapojených měst.
Pro hl. m. Prahu zapojení se do projektu znamená zjištění uhlíkové stopy města, získání ucelené
databáze jednoduchých i souhrnných indikátorů a klimatických informací, včetně exaktního posouzení
připravenosti hl. m. Prahy reagovat na změnu klimatu. Všechna tato data budou vyhodnocována, na
základě sběru dat od konce roku 2018 až do konce trvání tohoto memoranda (r. 2023).
Výsledky tohoto klimatického „skenu“ může hl. m. Praha použít jednak pro srovnání s jinými městy
v České republice i na Slovensku, ale hlavně jako impuls pro úspěšné řešení problematiky změny
klimatu zejména vzhledem k přijatému Klimatickému závazku (Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 842 ze dne 20. 6. 2019). Projekt je s tímto závazkem snížení emisí CO2 na území hl. m. Prahy plně
v souladu.
Data, vyhodnocená tvůrci klimatického skenu, se dále stanou podkladem klíčového významu pro:
-

aktualizaci Adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu a pro vytvoření
Implementačního plánu k této Strategii; budou prezentována a diskutována na Komisi pro
udržitelnou energetiku a klima rady hl. m. Prahy v rámci pracovní skupiny pro adaptační
opatření

-

akční plán SECAP; tvůrci klimatického skenu budou při získávání dat spolupracovat s pracovní
skupinou pro energetiku Komise pro udržitelnou energetiku a klima rady hl. m. Prahy
a zpracovatelem akčního plánu SECAP.

Experti projektu DELIVER zrealizují a poskytnou na základě předkládaného memoranda hlavnímu
městu Praha klimatický SKEN bezplatně.
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