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Memorandum o spolupráci
1)

Moravskoslezský kraj
se sídlem 28.íýnalt7,
702 18 Ostrava

lčo: losgosgz

t>IČ CZ70890692
zastoupený námě stkem hej tmana M gr. stanislavem

Fo

lwarcznym

2)

statutární město ostrava
se sídlem Prokešovo náměstí

8,729 30 Ostrava

tčo: oos+s+st

pIČ: CZ00845451
zastoupeno primátorem Ing. Tomášem Macurou,

MBA

3)

Český atletický svaz
se sídlem Diskařská 243Il4,169 00, Praha 6
tČo: oos:gz++
zastoupen předsedou Liborem Varhaníkem
4)

KRAJSKÁ ATLETICKÁ axaoEMIE oSTRAVA,

z.s.

se sídlem Závodni2897l86,Vítkovice, 703 00, Ostrava

lČoogs+ggla

zastoupena předsedou Ing. Tomášem Břeským
sobčíkovou

a

členkou qikonné rady PhDr. Janou

lzavirají
spolupráci (dále jen ,,Memorandum") jako svobodný ýraz vŮle
zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je Prohloubení vzájemné
spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje atletiky a talentovaných atletŮ
v regionu v rámci činnosti KRAJSKE ATLETICKÉ arapBMIE OSTRAVA.

toto Memorandum
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L,l

o

Clánek I.
Principy spolupráce
1.

Yzájemná sPoluPráce k Prosazování společných zájmů
Moravskoslezského kraje (dále jen
"MSK"), statutárního města ostrava (dále jen ,,město Ostrava"), českéhoatletického svazu
(dále;en ,,ČAS"), KRAJSKÉ errpncKE
AKADEMIE OSTRAVA (dále jen ,,KAAO,,)
bude na základě tohoto Memorand a zaměŤena
zejménana tyto činnosti:

a)

rea7izace spottovní příprar,y a podpora vzd,ělávání
elitních atletů věkové kategorie l5_
23letjako příprava na reprezentaci ČR, z-ql;šení pravděpodobnosti

úspěšnéhozařazení

se do sPoleČnosti a Pracovního procesu po ukončenísportovní
kariéry a jedna

b)

c)
2.

b)

c)
d)

vzájemnápropagace

při konání akcí pořádaných KAAO.

Podílení se na zajiŠtěníPodmínek pro sportovní přípravu atletů, pro zajištěn
í zdravotní
PéČe,PsYchologické, §zzioterapeutické péče,rehabilitace, materiálníh
o zabezpečení
tréninkového procesu,
sPoluPráce s dalŠÍmiorgány veřejné a státní sprár,y jejich
a
organizačnímisložkami,
sPoluPráce Při zajiŠtěnípodmínek pro sladění školní
rryuky a spottovní přípravy atletů
na středních Školácha jiných vzdělávacich zařízeních, jejichž
provozovatelem je

MSK,

ProPagace projektu KRAJSKB arrprtcKE AKADEMIE OSTRAVA
na webových
stránkách MSK a v regionálních médiíchMSK.

Město ostrava k naPlnění tohoto Memoranda přispěje
zejménanásledujícímičinnostmi:

a)

b)
c)
4.

propagace atletiky v rámci města Ostravy a
MSK,

MSK k naPlnění tohoto Memoranda přispěje zejménanásledujícími
činnostmi:

a)

_r.

z dtiležitých složek prevence sociálně patologických jevů
ve společnosti,

Podílení se na zajiŠtěníPodmínek pro sportovní přípravu atletů, pro
zajištěn í zdravoíní
PéČe,PsYchologické, fYzioterapeutické péče,rehabilitace, materiálníh
o zabezpečení
tréninkového procesu,
sPoluPráce s dalŠÍmiorgány veřejné a státní správy jejich
a
organizačnímisložkami,
projektu
ProPagace
KRAJSKE ATLETICKE AKADEMIE OSTRAVA na webových
stránkách města Ostrar,y a v regionálních médiích,

Čns t naPlnění tohoto Memoranda přispěje zejménanásledujícími
činnostmi:

a)
b)
c)
d)

Podílení se na zajiŠtěníPodmínek pro sportovní přípravu atletů, pro
zajištěn í zdravotní
PéČe,PsYchologické, fyzioterapeutické péče,rehabilitace, materiálníh
o zabezpeěení
tréninkového procesu
metodická podpora KAAO,
dalšívzdělávání a rozvojtrenérů,
pořádání soutěžív regionu.

5. KAAO

k naplnění tohoto Memoranda přispěje zejménanásledujícími činnostmi:

a) realizace sportovní přípravy atletů zabezpečená vysoce kvalitními trenéry jednotliých
atletických specializací,
b) spolupráce se školami v regionu na podpoře sladění vzdělávacího procesu a sportovní
příprar,y,

c) zajištěnílékařské péče,psychologické péče,fuzioterapeutické péče,ýživovóho
poradenství, regenerace,
d) zajištěnímateriálních podmínek pro tréninkoý proces?
e) podpora dalšího v zděláv ání a r ozv oje trenérů,

f) popularizace atletíky v regionu.

6.

Spolupráce podle tohoto Memoranda není časově omezena.

7.

Smluvní strany zaháji po uzavření Memoranda jednání o smlouvách, kteými budou
konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu.

článek II.
Pravidla íinančnípodpory

1.

Memoranda je i finančnípodpora
Předpokládanou součástívzájemné spolupráce účastníků
čirrnosti KRAJSKÉ ATLETICKE AKADEMIE OSTRAVA zrozpoětu MSK, města

Ostravy a ČaS.

Z.

Finančnípodpora bude realizována formou poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok
(uznatelnost nákladů od 1. 1 do 3I. I2), a to na základé žádosti oposkytnutí finanční
podpory předloženéKAAO, nejpozději do 30. 9. příslušnéhokalendářního roku dle
finančníchmožností účastníkůMemoranda. V prvním roce účinnostitohoto Memoranda
bude finančnípodpora jednotliv}ch subjektů realizována v tetmínech dle dohody mezi
j

ednotliými účastníkyMemoranda.

Clánek III.
závérečná ustanovení

1.

Strany Memoranda" bérou 'na vědomí, že k nabytí účinnostitohoto memoranda
je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č, 34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkteqfch smluv, uveřejňování někteqich smluv a o registru smluv
(zákono registru smluv). Zaslánímemoranda do registru smluv zajistí město Ostrava.

2.

?

Memorandum je možnépo vzájemné dohodě zúěastněných stran podle potřeby měnit nebo
doplňovat formou písemných dodatků.

J.

Memorandum je moŽné písemně lypovědět s tříměsíční
ýpovědní dobou. Výpověd
doba zaěíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla
qýpověď doručena poslední ze smluvních stran.

4.

Memorandum se r,yhotovuje ve čtyřech vyhotoveníc}t, znichžkaždásmluvnístrana obdrží
po jednom r,yhotovení.

5.

Pro vYlouČenívŠechpochybností strany Memoranda shodně prohlašují,že na základě

tohoto Memoranda nevzniká závazek kposkytnutí ťrnančnípodpory (dotace) předvídané
v čl. il. odst. 1 a2, ato žádnéze stran tohoto Memoranda.

DoloŽka platnosti právního jednání podle § 23 zákon a č. 129t2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů.

O uzavření Memoranda rozhodla Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi konané dne
12.10.2020 usnesením č. 9718597.
DoloŽka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č.128t2000 sb., o obcích (obecní
zíízení),ve znění pozdějšíchpředpisů.

O schválení

memoranda rozhociiu Zastupiteistvo
ě.ll22lzM1822l17 ze dne 14. I0.2020,

V
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PhDr.
sobčíková

