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MEMORANDUM
o vzájemné spolupráci
l)
Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vandrákem, CSc., hejtmanem kraje

2)
Statutární město Ostrava

se sídlem:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO:

00845451

DIČ:

CZ00845451

zastoupeno: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

3)
Statutární město Frýdek-Mistek
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

Radniční 1148, Frýdek, 738 Ol Frydek-Místek
00296643
CZ00296643
Petrem Korcem, primátorem

4).- .
Město Český Těšín

se sídlem:
IČO:

Náměstí ČSA l, 737 Ol ČeskýTěšín
00297437

DIČ:
CZ00297437
zastoupeno: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou

5)
Obec Trojanovice

se sídlem:

Trojanovice 210, 744 Ol Trojanovice

IČO:
00298514
DIČ:
CZ00298514
zastoupena: Mgr. Jiřím Novotným, starostou

6)
Obec Bílá
se sídlem:

Bílá 151, 739 15 Bílá

IČO:

DIČ:

00577669
CZ 00577669

zastoupena;

Ing. Tomášem Kubačákem,starostou

Klasifikace informací: Neveřejné

/

7)
Moravskoslezská krajská organizace CUS
se sídlem:
Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:

70926379

DIČ:
zastoupena:

CZ70926379
Ing. Ing. Markem Hájkem, předsedou a Janem Urbanem, místopředsedou

uzavírají

toto Memorandum o vzájemné spolupráci (dále jen "Memorandum") jako svobodný výraz vůle
zúčastněných signatářů prohlubovat vzájemný vztah a posílit vzájemnou spolupráci za účelem
realizace projektu "Olympiáda dětí a mládeže 2025 v Moravskoslezském kraji". Olympiáda dětí
a mládeže (dále také jen "ODM") je projekt Českého olympijského výboru, který slouží
k praktické prezentaci olympijských myšlenek a ve větší míře k vlastní sportovní aktivitě dětí
a mládeže na území České republiky. Cílem ODM je budovat mládežnický sport, propojovat
vysoký sportovní výkon, ale také zábavu, jedinečnou olympijskou atmosféru a sportovní
fanoušky ze všech koutů republiky. Hry ODM se konají jednou za rok, a to střídavě letní a zimní.
Projekt ODM je výhradním majetkem Českéhoolympijského výboru a každá edice se na
republikové úrovni koná ve spolupráci Českéhoolympijského výboru a jednoho z krajů České
republiky. Program her tvoří především sportovní a umělecké soutěže. Sportovní část musí
respektovat soutěžní pravidla a řády sportovních svazů.
a. i.
Principy spolupráce

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů signatářů tohoto Memoranda je
realizována k podání kandidatury Moravskoslezským krajem a v případě úspěchu ve
výběrovém řízení na pořadatele pak následně k samotnému uspořádání "Zimní olympiády
dětí a mládeže 2025 v Moravskoslezském kraji" (dále jen "ODM 2025"). Signatáři
Memoranda deklarují, že podniknou všechny potřebné kroky k tomu, aby příprava
a následná realizace ODM 2025 proběhla řádně, k vysoké spokojenosti účastníků

i návštěvníků ODM2025, a to v souladu s Organizačním manuálemODMvydaným Českým
olympijským výborem.

2. Toto Memorandum vyjadřuje vBli signatářů spolupracovat v určených oblastech
vymezených tímto Memorandem. Zároveň Memorandum bude základem k případnému
uzavírání samostatných smluv a dohod v rámci vymezené oblasti spolupráce.
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3. Moravskoslezský kraj deklaruje, že v rámci vzájemné spolupráce dle tohoto Memoranda
přispěje v mezích platných právních předpisů:
a) zpracováním a podáním závazné přihlášky do výběrového řízení na pořadatele
ODM 2025,
b) jako nositel projektu ODM 2025 bude zodpovědný za jeho realizaci,
c) zajištěním finančního plnění na realizaci projektu ODM 2025,
d) celkovým organizačním a ekonomickým řízením projektu ODM 2025,
e) jednáním o finanční podpoře s Národní sportovní agenturou, Českýmolympijským
výborem, spolupracujícími subjekty a sponzory,
f) vedle prezentace Moravskoslezského kraje a myšlenek olympismu také adekvátní
prezentací signatářů tohoto Memoranda v rámci projektu ODM 2025,

g) zajištěním účasti jednotlivých signatářů tohoto Memoranda na vybraných
ceremoniálech ODM 2025.

4. Statutární město Ostrava v rámci vzájemné spolupráce k naplnění tohoto Memoranda

přispěje dle svých možností a kompetencí v mezích platných právních předpisů tímto:
a) poskytne součinnost při přípravě a organizaci ODM 2025,
b) podnikne všechny potřebné kroky směřující k tomu, aby ze svého rozpočtu dle
aktuálních možností finančně přispělo na přípravu a realizaci těch části projektu a
akcí ODM 2025, které se konají na území města Ostravy,

c) bude spolupracovat při brandingu ODM 2025 dle manuálu Českéhoolympijského
výboru a bude moci branding využívat k propagaci dle podmínek Českého
olympijského výboru,

d) bude propagovat ODM 2025 např. ve školách, městskémtisku apod.
5. Statutární město Frýdek-Místek v rámci vzájemné spolupráce k naplněni tohoto
Memoranda přispěje dle svých možností a kompetencí

v mezích platných právních

předpisů tímto:
a) poskytne součinnost při přípravě a organizaci ODM 2025,
b) podnikne všechny potřebné kroky směřující k tomu, aby ze svého rozpočtu dle
aktuálních možností finančně přispělo na přípravu a realizaci těch částí projektu a
akcí ODM 2025, které se konají na území města Fr/dku-Místku,

c) bude spolupracovat při brandingu ODM 2025 dle manuálu Českéhoolympijského
výboru a bude moci branding využívat k propagaci dle podmínek Českého
olympijského výboru,

d) bude propagovat ODM 2025 např. ve školách, městském tisku apod.
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6. Město ČeskýTěšín v rámci vzájemné spolupráce k naplnění tohoto Memoranda přispěje
dle svých možností a kompetencí v mezích platných právních předpisů tímto:
a) poskytne součinnost při přípravě a organizaci ODM 2025,

b) podnikne všechny potřebné kroky směřující k tomu, aby ze svého rozpočtu dle
aktuálních možností finančně přispělo na přípravu a realizaci těch částí projektu a
akcí ODM 2025, které se konají na území města ČeskéhoTěšína,

c) bude spolupracovat při brandingu ODM 2025 dle manuálu Českéhoolympijského
výboru a bude moci branding využívat k propagaci dle podmínek Českého
olympijského výboru,

d) bude propagovat ODM 2025 např. ve školách, městském tisku apod.

7. ObecTrojanovice v rámci vzájemné spolupráce k naplnění tohoto Memoranda přispěje dle
svých možností a kompetencí v mezích platných právních předpisů tímto:
a) poskytne součinnost při přípravě a organizaci ODM 2025,

b) bude spolupracovat při brandingu ODM 2025 dle manuálu Českéhoolympijského
výboru a bude moci branding využívat k propagaci dle podmínek Českého
olympijského výboru,

c) bude propagovat ODM 2025 např. ve škole, obecním tisku apod.

8. Obec Bílá v rámci vzájemné spolupráce k naplnění tohoto Memoranda přispěje dle svých
možnosti a kompetencí v mezích platných právních předpisů tímto:
a) poskytne součinnost při přípravě a organizaci ODM 2025,

b) bude spolupracovat při brandingu ODM 2025 dle manuálu Českéhoolympijského
výboru a bude moci branding využívat k propagaci dle podmínek Českého
olympijského výboru,

c) bude propagovat ODM 2025 např. ve škole, obecním tisku apod.

9. Moravskoslezská krajskáorganizace CUSv rámci vzájemnéspolupráce k naplnění tohoto
Memoranda deklaruje, že v mezích platných právních předpisů:

a) organizačně zajistí sportovní stránku ODM 2025 (tvorba propozic jednotlivých
disciplín, komunikace se svazy a s řediteli soutěží),

b) bude se podílet na jednání se zástupci ostatních krajů a Českéhoolympijského
výboru,

c) bude spolupracovat při brandingu ODM 2025 dle manuálu Českéhoolympijského
výboru.
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ČI.II.
Závěrečná ustanoveni

l. Memorandum nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv podle zákonač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnostiněkterýchsmluv, uveřejňování těchtosmluv a o registru smluv (zákono registru
smluv), ve zněni' pozdějších předpisů. Zaslání Memoranda do registru zajisti
Moravskoslezský kraj.

2, Memorandum se uzavírá na dobu do dosažení účelu tohoto Memoranda, nejdéle však po
dobu setrvání všech stran Memoranda na společných vizích a záměrech tohoto
Memoranda.

3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě signatářů podle potřeby měnit nebo
doplňovat formou písemných dodatku.

4. Memorandum se vyhotovuje ve čtrnácti vyhotoveních, z nichž každá strana Memoranda
obdrží dvě vyhotoveni.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisd:
O uzavření Memoranda rozhodla rada kraje svým usnesením č. ... ze dne ....

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízeno, ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření Memoranda rozhodlo

a) zastupitelstvo statutárního města Ostrava svým usnesením č. .... ze dne ....,
b) zastupitelstvo statutárního města Frýdek-Místek svým usnesením č.... ze dne....
c) zastupitelstvo města ČeskýTěšín svým usnesením č. ... ze dne ....
d) zastupitelstvo obce Trojanovice svým usnesením č.... ze dne ....
e) zastupitelstvo obce Bílá svým usnesením č. ... ze dne ....
V Ostravě dne xx. xx. 2022
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Za Moravskoslezský kraj
prof. Ing. Ivo Vandrák, CSc.
hejtman

Za Statutární město Frýdek-Místek
Petr Korč
primátor

Za Obec Trojanovice
Mgr. Jiří Novotný
starosta

Za Moravskoslezskou krajkou organizací CUS
Ing. Marek Hájek, předseda
Jan Urban, místopředseda
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Za Statutární město Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Město ČeskýTěšín
Mgr. Gabriela Hřebačková
starostka

Za Obec Bílá
Ing. Tomáš Kubačák
starosta

