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MEMORANDUM O PODPOŘEPROJEKTU CÉRKA
a revitalizacirozvojových území pohornickéčinnostiv oblasti mikroregionu Frenštátsko.

město Frenštát pod Radhoštěm
se sídlem: nám. Miru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
IČO:00297852

zastoupený:Ing.Miroslav Halatin, starosta

Obec Trojanovice
se sídlem Trojanovice 210, 74401 Trojanovice
IČO:00298514
zastoupena: Mgr. Jiří Novotný, starosta

Obec Tichá
se sídlem Tichá 1, 74274 Tichá

IC:00298476
zastoupena starostou obec Mgr. Michaela Stefková, starostka
Obec Bordovice

se sídlem Bordovice 130, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO:00600687
zastoupena: Ladislav Matúš, starosta

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

se sidlem Kunčice pod Ondřejnikem č. p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejnikem
IČO:00296856

zastoupena: Mgr. Michaela Sebelová, starostka
Obec Lichnov
se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov

IČO:00298115
zastoupena: Ing. Aleš Mičulka, starosta

Obec Veřovice

se sídlem Veřovice 670, 742 73 Veřovice
IČO:00298531

zastoupena:MartinFojtík, starosta

uzavřeli níže uvedenéhodne,měsíce a rokupodlezákonaé.89/2012Sb"občanskyzákoník,

§ 1746a dále,v souladu totomemorandumo podpořeprojektuCÉRKAa revitalizacirozvojovýchúzemí
po hornickéčinnosti v oblasti mikroregionu Frenštátsko.
(dálejen "memorandum")

Článek 1
Cíl memoranda

Memorandum slouží k podpoře realizacedlouhodobéhoprojektuCÉRKAa revitalizacirozvojových území
po hornické činnosti v oblasti mikroregionu Frenštátsko (Areál Dolu Frenštátzápad,Areál Dolu Frenštát

sever,OdválPišovaDolina,AreálvodnínádržeLubina,Křenkovazahradaa OdválKuncicep.0.)
ProjektCERKAa revitalizacerozvojových územíjestrategickým projektem, kterýpozitivněovlivní rozvoj
a transformaciceléhomikroregionuFrenštátska,úéastnícimemorandaprotorealizacitohotoprojektu
podporujia jev souladus jejichstrategickými rozvojovými záměrya projekty.

ÚčastnicimemorandajsouodhodlánipomáhatrealizaciprojektuCÉRKAa revitalizacirozvojových území,
protože projektyvhodněřeší transformaciregionuzasaženéhodůlničinnosti.

ProjektCERKAjezařazen v kategoriitzv.strategickýchbrownfieldůMSKurčenýchk podporez Fondu

spravedlivétransformace,jednásetedyo strategickýprojekts potenciálemovlivnittransformacia rozvoj
regionu/ krajea vyřešenimajetkoprávníotázkyjeprodalší realizaciprojektunezbytné.Našimcílemje
se společně a zdravě rozvíjet. Proto chceme s konečnou platnosti ukončit historickou etapu

socialistickéhoplánovánis vizí těžbyuhlí podBeskydami,kterávícejaktřicet letsilnépoškozujerozvoj
našichobci.Jasnýmsignálempronásbudezrušenidobývacihoprostorua realizaceprojektuCÉRKA a
revitalizace rozvojových území po hornické činnosti.

Článek 2
Prohlášení členů memoranda

Vítáme a podporujeme vznik projektu CÉRKAa revitalizaci rozvojových územipo hornické činnosti, které
svým konceptem a vizi proměny nejen bývalého uhelného dolu Frenštát, ale celého rozsáhlého územi
v současném dobývacim prostoru. Projekt CÉRKAa revitalizace rozvojových území zapadádo našich
dlouhodobých rozvojových záměrů. Jde mimo jiné o oblast tolik poptávaného rozvoje podnikatelského
zázemí, infrastruktury a možnosti pro aktivity podnikatelů zejména z řad malých a středních podniků a
rozšířeni možnosti aplikační spolupráce podniků s krajskými univerzitami. Našim cílem je zdravý a
udržitelný rozvoj našeho regionu směrem a zastaveni dlouhodobého negativního trendu odchodu
mladých lidí do zahraničí.

Projekt CÉRKA a revitalizace rozvojových území po hornické činnosti dále rozšiři v současnosti
nedostatečnou nabídku služeb a občanské vybavenosti regionu, včetně nabídky vhodných sociálně

rezidenčnich, výrobních, vzdělávacích a volnocasových kapacit. Projekt taképřispěje k našidlouhodobé
snaze o pokračující pozitivní proměnu našeho regionu a jeho obrazu, zvýšeni a zlepšení nabídky

pracovních příležitosti a tím rozšířeni možnosti pro uplatněni a rozvoj obyvatel regionu. Významnou
oblasti, kterou projekt řeší je oblast cestovního ruchu a vybudováni turistické infrastruktury, cyklotras a
stezek, které se stanou součásti krajských rozvojových strategii v této oblasti o vzájemném propojováni

krajů. Ve spojeni s moderně pojatým urbanismem a špičkovou, ale zároveňudržitelnou architekturou
projekt CÉRKAa revitalizace rozvojových území pohornické činnosti přispěje i kezvýšeni "hodnotového"
vnímáni celéhoregionujako dobréadresy a přispěje kezvýšenijeho návštěvnosti a celkovézajímavosti
a atraktivity. Pozitivně také vnimáme důraz projektu na dlouhodobou udržitelnost, ochranu životního
prostředí a ochranuklimatu.

Článek 3
Závěrečná ustanoveni

Toto memorandum se vyhotovuje ve ....... stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží
jeden.

Za městoFrenštátpod Radhoštěm:

Ing. MiroslavHalatin, starosta

Za obecTrojanovice:

Mgr. Jiří Novotný,starosta

Za obec Tichá:

Mgr. MichaelaŠtefková,starostka

Zaobec Kuncice pod Ondřejn ikem:

Mgr. Michaela Šebelová,starostka

Za obec Bordovice:

Ladislav Matúš, starosta

ZaobecLichnovu NovéhoJičína:

Ing.AlešMičulka, starosta

Za obec Verovice:

Martin Fojtík, starosta

