(dále jen „Memorandum")
uzavírané ve smysiu ustanovení § 1746 odst, 2 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKY URAĎ
ČÍStO SMLOUVY (DODATKU)

Smluvní strany:
po?, gíalo

«k

zastoupený:
28. října 117
702 18 Ostrava
IČ: 70890692
(dáie jen „Noravskosl

zastoupený:
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
IČ: 70891320
(dále jen „Zlínský kraj")
(společně dále také „smluvní strany")

1.

Smluvní strany si jsou vědomy významu, který má lokalita hřebene Pustevny - Radhošť (dále jen
„Lokalita") pro oblast cestovního ruchu. Lokalita se nachází na hranici obou krajů a patří k jejich
nejnavštěvovanějším atraktivitám.

2.

Na základě vlastních poznatků i podnětů zástupců místních obcí a podnikatelů smluvní strany
konstatují, že současný stav Lokality neodpovídá potřebám dynamicky se rozvíjejícího domácího
cestovního ruchu ani současným trendům v oblasti trávení volného času.

3.

Smluvní strany se hodlají aktivně podílet na budoucím rozvoji Lokality a na odstranění stávajících
limitů, které z existence hranice obou krajů vyplývají.

4.

Účelem Memoranda je naplnění výše uvedeného záměru zejména prostřednictvím stanovení oblastí
spolupráce smluvních stran, postupu naplňování a koordinace společných aktivit, stejně jako jejich
propagace a informování veřejnosti.

1.

Smluvní strany se dohodly na spolupráci zejména v níže uvedených oblastech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

pořízení Architektonícko-urbanistické studie Lokality
pořízení Manuálu veřejného prostranství Lokality
podpora úpravy lyžařských běžeckých tras
příprava nových a rozvoj stávajících cyklistických a trailových tras
identifikace externích zdrojů na záměry, které v Lokalitě plánují realizovat klíčoví aktéři
společné informování veřejnosti o výsledcích spolupráce smiuvních stran

Smluvní strany předpokládají následující strukturu Architektonicko-urbanistické studie a Manuálu
veřejného prostranství:
Architektonicko-urbanistická studie
- Studie úpravy okolí kaple na Radhošti a okolí sochy Cyrila a Metoděje
- Studie úpravy úseku mezi hotelem Radegast po sochu Radegast
Studie úpravy okolí sochy Radegast
Studie úpravy úseku mezi sochou Radegast a Pustevnami
Studie úpravy okolí Pusteven

Manuál veřejného prostranství
Pravidla užívání prostředí Pusteven a trasy směrem na Radhošť
Regulace reklamy
Regulace vjezdu vozidel
*,
- Jednotný informační systém
Návrh mobiliáře (deštníky, stojany na kola, lavičky, odpadkové koše, servisní místa atd.)

3.

Smluvní strany se dohodly, že Architektonicko-urbanistickou studii a Manuál veřejného prostranství
pořídí ze svých zdrojů, přičemž souhrnný náklad za oba dokumenty nepřekročí 500.000 Kč vč. DPH.
Každá ze smluvních stran uhradí Vi skutečně vynaložených nákladů na pořízení výše uvedených
dokumentů, kdy skutečné náklady zakázky budou stanoveny ve smlouvě o dílo/objednávce
s vybraným zhotovitelem. Konkrétní podmínky pořízení obou dokumentů a jejich finální struktura
bude upravena ve „Smlouvě o společném postupu zadavatelů", kterou smluvní strany zamýšlejí
uzavřít následně.

omluvní strany se dohodly, že se budou za účelem monitorování naplňování Memoranda pravidelně
setkávat, a to minimálně dvakrát ročně. Na tato setkání budou přizývání také zástupci místních obcí,
podnikatelů voblasti cestovního ruchu
, Správy CHK
O Beskydy a významní vlastníc
i pozemk
ů
v Lokalitě.

1.

Memorandu
m se uzavírá na dobu neurčitou. Memorandum nabývá platnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranam
i a účinnost
i uveřejněním vregistru smluv podl
e zákona .č340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv
(dáíe jen „zákon o registru smluv").

2.

Memorandu
m podléhá uveřejnění podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění Memoranda v registru smluv provede Moravskoslezský kraj. Zlínský kraj bere na vědomí
a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh apřípadných dodatků bude zveřejněna a
n
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje,

3.

Vešker
é změny Memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.

Memorandu
m je vyhotoveno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
**.
Smluvn
í stran
y prohlašují
, ež Memorandu
m přečetly
, jeho obsah
u bezezbytk
u porozuměl
y
a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou asvobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

5.

6.

Doložk
a dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Memorandum bylo schváleno na 5. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje konaném dne
14.9.2017, usnesením č. 5/471.

7.

Doložk
a dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisfis
Memorandum bylo schváleno na ..?.:„ zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaném dne €:ťf;...f,
usnesením č.

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

