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Memorandum O spolupráci 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
70891 168 
CZ70891168 
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka 
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Administrující odbor: odbor Ško1ství„ mládeže a tělovýchovy 
(dále také ,,kraj“) na Straně jedné 

8. 

město Mariánské Lázně 
Adresa sídla: 
Identifikační číslo: 
DIČ; 
Zastoupené: 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: 

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 
00254061 
CZ00254061 
Ing. Martin Kalina, starosta města 

(dále také ,,měSto“) na straně druhé 
(společně jako „signatáři“) 

za účelem zajištění úkolů souvisejících S přípravou, organizací a vlastním průběhem Her IX 
Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji (dále jen ,,Hry“), S cílem 

vv úspesné realizace Her jako jedinečné sportovní a společenské akce a zároveň vzajmu 
propagace kraje a města jako partnera při jejich pořadatelství 

uzavírají toto memorandum 0 spolupráci 
(dále jen „memorandum“). 
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Článek I. 
Uvodní ustanovení 

,Q 1. Karlovarský kraj je pořadatelem Her, které se uskuteční V Karlovarském kraji V termínu od 19. 1. do 24.1.2020. 
v 

ˇ v 2. Mesto Mariánské Lazne je partnerským mestem, ve kterém se bude V rámci Her konat soutěž V karate. 

Článek II. 
Principy spolupráce 

1. Při naplňování společného zájmu kraje a města bude Vzájemná spolupráce zaměřena dle konkrétních možností a podmínek zejména na tyto oblasti: 
0 poskytnutí sportovišť a prostor pro konání Soutěží, 0 zajištění doprovodného programu s využitím společenských a volnočasových zařízení, 
0 zajištění propagace Včetně využití místního tisku, 0 zajištění dopravy, parkování a navigačního systému, 0 zajištění bezpečnosti a pořádku, 0 zajištění besed se sportovci pro žáky škol, 0 zajištění účastí žáků základních škol jako diváků na soutěžích, 0 účast na květinových ceremoniálech, 0 poskytnutí dárků pro účastníky a VIP hosty, 0 zajištění dobrovolníků. 

2. Město k naplnění memoranda zajistí zejména: 0 bezplatné poskytnutí Městské sportovní haly pro konání zápasů V karate, Včetně kompletního zázemí, po celou dobu trvání Her, 0 bezplatné parkování autobusů a automobilů během zápasů V karate na parkovišti u sportovní haly a V okolí, 
0 prostřednictvím městské police pořádek před sportovní halou, a to po celou dobu konání Her, 
0 bezplatný vstup do městského bazénu, městského zimního stadionu, do parku Boheminium a městského muzea, 0 poskytnutí drobných darů nejúspěšnějším účastníkům Her při květinových ceremoniálech, 
0 propagaci Her na vybraných akcích města. 

3. Město využije svého statutu partnerského města ke své co možná největší propagaci, a to nejen ve sféře podpory mládeže a sportu, ale také V oblasti cestovního ruchu. 
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4. Kraj k naplnění memoranda zajistí zej ména: 

0 prezentaci města při všech oficiálních aktivitách souvisejících S pořadatelstvím 
Her (tiskové konference, Logo Wall partnerů. sociální sítě, tisk, média) 

0 možnost využití Olympij ského domu k umístění propagačního stánku města, 
0 umožnění předávání cen V rámci květinových ceremoniálů na jednotlivých 

sportovištích představiteli města. 
0 poskytnutí kompletního grafického vizuálu k využití pro vlastní marketingovou 

komunikaci a branding města. 
0 výzdobu konkrétního sportoviště a ubytovacího zařízení, 
0 navigační systém ke sportovišti. 

Clánek III. 
Závěrečná ustanovení 

Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat při přípravě, 
organizaci a vlastním průběhu Her. 

Memorandum je projevem svobodné a vážné vůle jeho signatářů. 

Memorandum o spolupráci je uzavřeno na dobu určitou, a to ode dne jeho podpisu do 
24. ledna 2020. 

Memorandum nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním ze signatářů a účinnosti 
dnem zveřejnění V registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(Zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Signatáři se dohodli, že uveřejnění memoranda a případných dodatků k memorandu 
V registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu 
druhému Signatáři: datová schránka: 

Memorandum je možné po vzájemné dohodě signatářů podle potřeby měnit nebo 
doplňovat formou písemně uzavřených dodatků. 

Kontaktní osobou za kraj je Lenka Butašová, tel.: e-mail: 
Kontaktní osobou za město je Mgr. Miloslav Pelc, tel:e-mail: jsou oprávněni 

změnit kontaktní osoby, přičemž taková Změna je vůči druhému Signatáři účinná 
okamžikem oznámení. 

Memorandum se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž každý ze signatářů obdrží 
po jednom vyhotovení. 
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9. Uzavření memoranda schválila Rada Karlovarského kra'e usnesením Č. RK l 130/09/ l J _, I 

ze dne 16. 9. 2019 a Rada města Mariánské Lázně Lısnesenín1~`z.l\l'l)*ł"7'7”/qzìe dne 0Ž0_ 10/l či 

Krajský 
Odbor 

ŠÍ\'0/5ľV/„ mládeže a 

Karlovy Vary dne 1 1 Éí`;~ Žflgffj Mariánské Lázně dne

/ 
. . . . . . . L ze 

' ' 

l\/Igr. J ada l\/Iraěková Vildumetzová lng. l\/Iartın 
hejtmanka starosta 

Za správnost: BC. Lenka 
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