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MEMORANDUM llllllllllllwwwjWWW“Illlll
spolupráci při přípravěa realizaci projektu modernizacea rozšíření

lanové dráhy naJavorovývrch uTřince„„
I.

SIGNATÁŘI MEMORANDA;

1. BYTOSLAN spol. s r.o. |
Se sídlem: Frýdecká 75, Staré Město, 73961 Trinec
ICO: 62303457
Zastoupena: Ing. Ottou Branným, jednatelem
Datová schránka: 6aytbj2

2. Statutární měsboTřinec
Sesídlem: Jablunkovská 160,73961 Třinec
ICO: 00297313
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkouměsta
Datováschránka: 4aansj

3. Moravskoslezský kraj
Sesídlem: 28. ň'jna 117, 702 18Ostrava
ICO; 70890692
Zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem,CSc., hejtmanem kraje
Datováschránka: 8x6bxsd

(společnědáletakésmluvnístrany)

,„ n.
UCEL MEMORANDA

Tímto memorandem deklarují jeho smluvní strany společný zájem na turistickém rozvoji
Moravskoslezským Beskyd. V návaznosti na tento zájem smluvní strany uzavírají toto
memorandum ospolupráci při přípravě a realizaci projektumodernizace a rozšířeni'Ianové
dráhy na Javorový vrch u Třince (dále také „projek “). Účelem memoranda je vzájemná
spolupráce smluvních stranjak při přípravě projektumodernizace, tak při samotné realizaci
rozšíření lanovédráhy naJavorovývrchuTřince.

m.
PŘEDMĚTAOBSAHMEMORANDA

Realizace projektu bude spočívat v zajištěnívšech úkonůa činností nutných k zabezpečení
přípravy a uskutečnění samotné výstavby nové lanové dráhy, včetně jejího následného
provozu. Mezi tyto činnosti budou patřit zejména následující, kdy každá zesmluvních stran
budeodpovědná zajejich přípravuanáslednou realizaci:

BYT LAN [.
Jakožto hlavní garant přípravy a realizace projektu (homí a dolní stanice lanové dráhy)
zajistí:

- zpracovánístudie proveditelnosti- příprava záměru rozšíření lanové dráhy, který
bude obsahovat:
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- vazbunastrategii rozvojestatutámíhoměstaTřinec
- vazbunadopravníinfrastrukturu
- vazbunaveřejnoudopravu
- vazbuna Plán péčeoChráněnou krajinnou oblastBeskydy
zpracováníprojektovédokumentacestavbylanovédráhy
vlastní stavebníprácespojenésvýstavbou lanovédráhy
provozovánílanovédráhy

StatutámíměstoTřinec
Vrámci svých možností bude usilovat o přípravu a následnou realizaci pň'stupové
infrastruktury vzázemídolní stanice lanovédráhy, která setýkázejména:

. přístupové komunikace

. veřejnédopravy

. parkovacíchploch

Moravskoslezggý kraj
. budemonitorovatmožnostispolutinancováníz evropských, případnějinýchzdrojů
. v rámci svých zákonných možnostise bude podílet na podpoře projektu, pokud

o tom rozhodnouv konkrétnímpřípaděktomupříslušnéorgánykraje

IV.
OSTATNÍUJEDNÁNÍ

. Věcným naplněním tohoto memoranda bude pověřena pracovní skupina složená ze
zástupcůsmluvníchstran podvedením statutárního městaTřinec.

. Toto memorandum se uzavírá na dobu určitou a to do doby kompletnmo zprovozněn'
modemizované a prodloužené lanové dráhy (výstavbynové lanové dráhy) do vrcholové
oblasti vrchu Javorový uTřince.

. Smluvní strany se při naplňování účelu tohoto memoranda budou vždy řídit platným
právním řádem České republiky.

v.
ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

. Toto memorandum nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
a účinnosti dnemjeho uveřejnění v registru smluv dle zákona c. 340/2015Sb.,o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákono registrusmluv), vezněnípozdějších předpisů(dálejen„zákono registru smluv“).

. Smluvní strany se dohodly, ze uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smhv
provede v souladu se zákonem Moravskoslezskýkraj.

. Smluvní strany prohlašují, že toto memorandum před jeho podpisem přečetly, že je
uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, je podepisováno
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá jeho
ustanoveníjsou určitá a smluvním stranám je jeho obsah srozumitelný, což stvrzujísvými
podpisy.

4. Nazákladětohotomemorandanevznikajímezistranamižádníprávněvymahatelné nároky.
. Toto memorandumje vyhotovenovšesti stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran

obdržídvěvyhotovení.
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6. Případné změny a doplňky tohoto memoranda budou jeho sígnatáň řešit písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky ktomuto memorandu, které budou výslovně za dodatky
ktomuto memorandu označeny.

7. Doložka platnosti právního jednání dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Třinec usnesenin
č. 10/303/2020 ze dne 28. 4. 2020.

8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto memoranda rozhodla Rada Moravskosleského kraje usneserín
č. 88/7677 ze dne 18. 5. 2020.

/

Vha!/\.......... dne: “2352023 V..Ívm

za Statutární město Třinec
1 g. _OttoBrannýV RNDr. Věra Palkovská

jednatel primátorka

V WTMVĚ/ d '7_ (17, 2823

""""""""""

j
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman


