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l. Preambule

Ostravská univerzita je veřejnou vysokou školou, která svou roli spatřuje v rozvíjeni humanitních,

lékařských, přírodovědeckých a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném zejména s
průmyslovou a technickou sférou. Klade si za cil přispívat k řešení naléhavých problémů
Moravskoslezského kraje v oblastech sociálních, environmentálnich i zdravotnických a formovat
Ostravu jako skutečné univerzitní město. Také proto chce nadále využívat svůj potenciál k reflexi

identity, kultury a historie regionu i k jeho kultivaci prostřednictvím uměleckýchtvůrčích činností.
Ostravská univerzita je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní' tendence evropské
vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé
prostředí pro zahraniční akademiky a studenty. Univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně

podporuje kvalitní vědeckéaktivity a zároveňsystematicky vyhledává novévýzkumné oblasti a týmy s
potenciálem k dosaženi excelentních výsledků.

Trojanovicejeobciv Moravskoslezskémkraji,okrese NovýJičín, kterámáprávonasamosprávua jejím
hlavním posláním je pečovat o všestranný rozvoj svého území, zajišťovat potřeby svých občanů a
investovat do budoucnosti svého území a toto zhodnocovat pro budoucí generace.

Strany jsou si vědomy potenciálu, jenž skýtá projekt CERKA. Cílem projektu CERKA (nositelem jsou
Trojanovice) je využít bývalý dul Frenštát v okolí města Frenštát pod Radhoštěm a transformovat ho

do podnikatelskéhoparkuv kombinacis bydlením a volnočasovýmiaktivitami. Projekt CERKAsi klade
zacil ukázatvzorovéřešeni SMARTVILLAGEzaspolupráceuniverzitního, podnikatelskéhoa veřejného
sektoru. Projekt CERKA chce být motorem transformace a revitalizace postuhelné krajiny
Moravskoslezského kraje řešením technologických a společenských výzev v prioritních oblastech
obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a
materiálového výzkumu.

Obě strany souhlasí, že realizace Projektu patří ke klíčovým krokům transformace nejen ekonomiky
Frenštátska postiženého hornickou činností, ale také celého Moravskoslezského kraje, s potenciálem
využití SMART VILLAGE jako zkušebního/ testovacího prostoru pro ověření technologií a metod. Jde
zejména o tyto přínosy:

,

aplikace ukázkového chytrého řešení pro obce v rámci územního plánováni' a chytré
kombinace Průmyslu 4. 0 s bydlením a službami;

moderní urbanisticko architektonickéřešení celé lokality s využitím moderních technologií a
budovami s uhlíkovými pasy;

vznik platformy pro spolupráci univerzit při řešení, provozu a rozvoji lokality s potenciálem
výměny zkušeností mezi univerzitami;

podpora firem s vysokou přidanou hodnotou a vytvoření "dobré adresy" z hornického
brownfieldu;

následný transfer demonstrovaných nových řešení do dalších oblastí postižených těžbou v
rámci ČRi zahraničí;

ukázka prvního "positive energy district" v ČR,hospodaření s energiemi, teplem a vodou, jako
vzor pro ostatní municipality;
vznik pracovních a intelektuálních příležitostí pro mladou generaci na venkově;
vznik konkurenceschopných produktů a značek a jejich prosazení na evropském a světovém
trhu na platformě Green Deal (tj. Zelená dohoda pro Evropu), za spolupráce univerzitního a
podnikatelského sektoru.
Vycházejíce ze společného přesvědčení, že jejich vzájemná spolupráce přispěje k realizaci Projektu a
uznávajíce výhody vytváření budoucího prostoru partnerství, se strany dohodly na uzavřeni tohoto
Memoranda.

II. Předmět

l.

Účastníci Memoranda budou spolupracovat za účelem podpory a realizace Projektu.

2. Účastníci se budou vzájemně informovat o postupu podpory a realizace Projektu.
3. Pro vyloučení všech pochybnosti účastníci výslovně uvádějí, že účelem Memoranda není
konkretizovat, či detailně vymezovat podmínky možné budoucí spolupráce, nebo se jakkoli
zavazovat k plnění nebo k povinnosti uzavřít v budoucnu jakýkoli smluvní závazek v této oblasti
nebo plnit jinou obdobnou povinnost.
4. Závazná ujednání budou obsažena až v samostatných prováděcích smlouvách, k jejichž uzavíráni
je toto Memorandum podstatným základem.
5. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou smluvní strany nakládat tak, aby nedošlo k újmě
druhé smluvní strany a k porušení platných právních předpisů.

lil. Závěrečnáujednání
l.

Memorandum je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží l vyhotovení.

2. Veškeré změny a doplňky tohoto Memoranda, včetně ukončení platnosti tohoto Memoranda,
musí mít formu písemných číslovaných dodatku podepsaných oběma stranami.
3. Každý účastník může Memorandum písemně vypovědět bez uvedení důvodu, a to s dvouměsíční
výpovědní dobou počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručeni výpovědi
druhé straně. Výpověďnemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z přfpadné
uzavřených prováděcích smluv dle či. II. odst. 4.
4. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran a
uzavírá se na dobu neurčitou.

V Ostravě dne

V Troja novicích dne

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Mgr. Jiří Novotný
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