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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 08/2020 
Č .j.: MJ/07809/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 11.02.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Ú tvar tajemní ka z a dost o poskytnutí  informace v souladu 
se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le 
jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
žádám o zaslání těchto informací:  
- soutěžní návrh podaný městem Jeseník do výzvy k podávání soutěžních návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST, 
kterou v roce 2019 vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (viz: https://www.mpo.cz/cz/e-
komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/soutez-5g-pro- 5-mest--249975/) 
a to včetně všech příloh a dalších souvisejících materiálů. 
Dále žádám o informaci, jaké všechny kroky v této věci podnikla samospráva města Jeseníku, tedy zejména: 
- kdo a jak podaný soutěžní výšeuvedený návrh schválil, 
- kdo tento návrh sestavil a na čí pokyn, 
- s jakými případnými partnery zástupci města pro účast v tomto projektu jednali a s jakými výsledky, 
zejména s kým byla jednání úspěšná, jaké byly závěry (ať už ústní nebo písemné) a zda v této věci již byly 
uzavřeny nějaké smlouvy, dohody či memoranda a pokud ano, tak které orgány města v těchto věcech 
jednají, které v těchto věcech, kdy a jak hlasovaly. V takovém případě prosím o zaslání všech přijatých 
usnesení, včetně podkladů pro jednání (kompletní návrhy včetně důvodových zpráv, příloh apod.). 
V případě, že v této věci nebyly ještě orgány města odsouhlaseny žádné finální ani dílčí kroky (usnesení, 
smlouvy, dohody, memoranda apod.), tak mi, prosím, zašlete informaci o všech jednáních, která se vedou, 
pokud k těmto cílům a závěrům směřují. 
 
Informace mi zašlete výhradně do mojí datové schránky. 
 
 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 

 
Soutěžní návrh byl zpracován vedoucím oddělení strategického rozvoje, odsouhlasen a odeslán do 
soutěže 1. místostarostou města Jeseníku. 
Při přípravě soutěžního návrhu město jednalo s těmito partnery – viz přiložená memoranda. 

Jediným výstupem jednání města Jeseník a partnerů jsou uzavřená memoranda. 

O účasti v soutěži k zavádění 5G byla informována komise pro rozvoj města dne 26.9.2019. 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise a tedy i informaci k 5G dne 7.10. 2019. 
Soutěž byla vyhlášena dne 22.10.2019. 
Memoranda s partnery byla uzavřena ve dnech 18. – 20.11.2019. 
Přihláška a soutěžní návrhy byly podány 21.11.2019. 
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Rada města přijala tato usnesení k uzavření memoranda s Olomouckým krajem: 
 

Usnesení č. 1149 

Rada města schvaluje uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu 

„Pilotní provoz sítě 5G“ s Olomouckým krajem. 

 

Usnesení č. 1189 

Rada města revokuje usnesení č. 1149 z 34. zasedání Rady města Jeseník ze dne 2.12.2019, kterým 

schválila uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Pilotní 

provoz sítě 5G“ s Olomouckým krajem. 

 

Usnesení č. 1190 

Rada města schvaluje uzavření upraveného Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě 

a realizaci projektu "Pilotní provoz sítě 5G" s Olomouckým krajem. 

 

Rada města přijmula usnesení k nominaci facilitátora projektu: 

 

Usnesení č. 1305. 

Rada města nominuje jako facilitátora projektu Ministerstva pro místní rozvoj  Podpora 5G sítí v oblasti 

Smart Cities J. S. 
 

Město Jeseník má v projektu MPO a MMR „5G pro 5 měst“ pouze roli koordinátora aktivit. 

Vlastní implementace technologií využívajících prvky sítí 5. generace proběhne dle dohody jednotlivých 

zapojených subjektů a operátora. Město Jeseník není účastníkem těchto dohod. 

Dle aktuálních informací bude Město Jeseník v celém projektu pořádat například setkání s občany na 

téma 5G. 

Dne 28.01.2020 proběhla schůzka na MMR, na které byly představeny jednotlivé projekty všech 5 měst, 

která vyhrály v soutěži „5G pro 5 měst“.   

Dne 09.03.2020 je naplánována schůzka na MPO na téma 5G a fake news. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1_Soutěžní návrh do soutěže 5G pro 5 měst 
Příloha č. 2_Dohoda s provozovatelem sítí elektronických komunikací Vodafone a Město Jeseník 
Příloha č. 3_Memorandum Olomoucký kraj a Město Jeseník 
Příloha č. 4_Memorandum Fenix Trading a Město Jeseník 
Příloha č. 5_Memorandum Gymnázium Jeseník a Město Jeseník 
Příloha č. 6_Memorandum Mikroregion Jesenicko a Město Jeseník 
Příloha č. 7_Memorandum OK4I a Město Jeseník 
Příloha č. 8_Memorandum SOŠ a SOU strojírenské a Město Jeseník 
Příloha č. 9_Memorandum Vlastivědné muzeum Jesenicka a Město Jeseník 
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