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Memorandum o spo!upráci

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, í50 21 Praha 5,

lČ: 70891095,
zastoupený hejtmankou Středočeského kraje Mgr. Petrou Peckovou
(dále v textu jen ,,kraj")

a

Asociace podnikatelů v geomaticen z.s.
se sídlem Novotného lávka2O0l5, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
lČ: 61385751 ,

zastoupena předsedou představenstva lng, Martinem Hrdličkou
(dále v textu jen ,,APG")

vedeny snahou přispět k rozvoji digitální technické mapy ČR na území Středočeského kraje
(dále jen DTM) se dohodly na následujícím Memorandu o spolupráci (dále jen ,,Memorandum")

l. cíL
Obě strany se budou společně podílet na efektivním budování DTM v zájmu vytvoření kvalitního
a udžitelného díla, s důrazem na komunikaci mezi obcemi a vlastníky technické a dopravní
infrastruktury,

ll. oBLAsTl VZÁJEMNÉ sPoLUPRÁcE
Obě strany majív úmyslu spolupracovat v následujících oblastech:

1. APGbudeskrajemspolupracovatpři komunikaci sesubjektysrolí editoraDTM,cožjsou
následující typy:

a) obce,
b) stávající správci digitálních technických map měst (DTMM),
c) vlastníci technické infrastruktury (dále také jen ,,Tl"),
d) vlastníci dopravní infrastruktury (dále také jen ,,Dl").

2. Kraj využrle APG jako poradce pro odborné činnosti v oblasti geomatiky, tj.: geodézie,
kartografie, grafické informační systémy, fotogrammetrie, laserové scanování, radiolokace
a dokumentace sítí Tl, konsolidace dat, datové modely, tvorba a údržba 2Dl3D
dokumentace.

3. APG poskytne kraji poradenství v oblasti cenotvorby pro činnosti ve výše uvedeném
odstavcis přihlédnutím k požadované kvalitě DTM, aktuálním technologiím a situaci na trhu.

4, APG bude spolupracovat s krajem na strategii stanovení priorit datového naplňování DTM.

5. APG je připravena poskytovat kraji konzultace při stanovení technických požadavkŮ
a funkcionalit software pro vedení a aktualizaci DTM.
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6. ApG je připraveno kraji poskytnout své zkušenosti a know-how s budováním DTM,

specifikaci rizik takového projektu a navrhnout opatření na jejich předcházenÍ.

7. ApG je v součinnosti s krajem připravena poskytovat podporu koordinace prací v příPravné

fázi budování DTM.

8. ApG bude zajišťovat koordinaci aktivit svých členů a partnerŮ tak, aby bylo dosaŽeno cílŮ

stanovených v tomto memorandu.

9. Za účelem realizacetohoto Memoranda obě strany zajistí na své straně funkci koordinátora.

Strany tohoto Memoranda pak budou spolupracovat na základě jednotlivých výzev
koordinátorů.

10. Z tohoto Memoranda nevyplývají pro kraj, organizace zřizované krajem a APG Žádné
finanční závazky nebo finaňční nároky. Strany tohoto Memoranda se výslovně dohodly, Že

veškeré náklady, které jim v souvislosti s tímto Memorandem vzniknou, ponesou

samostatně a nebude vznášet vůči druhé straně Memoranda žádné finanČní nároky

související s tímto Memorandem.

,ll. zÁvĚnrČ n É usrnNovEN í

1. Toto Memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdŽÍ po
jednom z nich.

2. Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou, přičemž mŮže být písemně vypovězeno
kteroukoli z jeho stran, a to i bez udání důvodu, s dvouměsíční výpovědní dobou poČÍnající

dnem doručenívýpovědi druhé straně tohoto memoranda.

3, K podpisu tohoto Memorandazakrďl byla pověřena usnesením Rady StředoČeského kraje

č. oo4-o6t2o21/RK ze dne 11.2.2021 hejtmanka Středočeského kraje Mgr, Petra Pecková.

v praze, dne /'í 3 íPI"4 y praze, ane 7t't 3 ?u'7 4

Za Středočeský kraj Za Asociace podnikatelů v geomatice, z.s

Mgr lng, Martin Hrdlička
předseda představenstvaočeského kraje
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