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Dodatek č. 1 k Memor'andu
o v z á j e m n é s p o l u p r á c i a

f i n a n č n í p o d p o ř e
Fi,/“lordůČÍÍÍČÍSLO

Mf w .

Statutární město Ostrava ÚŠJL/szď/ngw/Šeg/
se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: C200845451
zastoupené Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

3

Moravskoslezský kraj
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
Zastoupený prof. Ing. lvo Vondrákem, CSc., hejtmanem

a

ČSAD Ostrava, a.s.
se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava
IČO: 45192057
DIČ: CZ45192057
zastoupená Ing. Tomášem Vrátným, předsedou představenstva, Ing. Lumírem
Pracným, členem představenstva, Ing. Petrem Nemravou, členem představenstva

a

Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, 2.5.
se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava
lČO: 06560750
zastoupen lng. Tomášem Vrátným, předsedou, Ing. Petrem Nemravou, členem
výboru, Radimem Babincem členem výboru

uzavírají

tento dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci a finanční podpoře při realizaci výstavby

„Multifunkční sportovní haly v Ostravě" (dálejen „Memorandum'ý jako svobodný výraz

vůle zúčastněných signatářů upravit vzájemné vztahy. Účelem uzavření tohoto

Dodatku je upravit ujednání obsažená Memorandu, a to tak, aby odpovídala

skutečnému stavu.

Klasifikace informací: Neveřejné/



č|. |.
Vzhledem k posunutí zahájení výstavby „Multifunkční sportovní haly v Ostravě" se

strany Memoranda dohodly, že textace uvedená v čl. |. odst. 4 Memoranda se

nahrazuje tímto zněním:

„Moravskoslezský kraj k naplnění tohoto Memoranda deklaruje, že poskytne
organizační a ekonomickou podporu spočívající v poskytnutí investičních

prostředků maximálně ve výši 80.000.000,- Kč na vybudování „Multifunkční

sportovní haly v Ostravě“ na ulici U Stadiónu v Ostravě —Moravské Ostravě, a to

následujícím způsobem:

- po zahájení výstavby a následném předložení žádosti o poskytnutí investičních

prostředků, poskytne Moravskoslezský kraj první část investičních prostředků,
maximálně však do výše 40.000.000,- Kč (Moravskoslezský kraj prohlašuje, že

žádost o poskytnutí investičních prostředků předloží zastupitelstvu kraje

k rozhodnutí bez zbytečného odkladu a lhůta splatnosti bude činit maximálně

30 dnů ode dne uzavření příslušně smlouvy),

- zbývající část investičních prostředků, maximálně však do souhrnné výše

80.000.000,- Kč, bude poskytnuta do 30 dnů po zahájení 2. etapy výstavby
Vu„Multifunkční sportovní haly v Ostrave

současně však platí, že souhrnná částka investičních prostředků nepřesáhne

15% celkových nákladů na vybudování „Multifunkční sportovní haly v

Ostravě“ na ulici U Stadiónu v Ostravě —Moravské Ostravě“.

Čl.II.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho

uveřejnění vregistru smluv podle zákona 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. Zaslání dodatku do

registru zajistí Moravskoslezský kraj.

Klasifikace informaci: Neveřejné



2. Tento Dodatek se vyhotovuje v osmi vyhotoveních, znichž každá strana

Memoranda obdrží dvě vyhotovení.

Doložka podle 5 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

0 schválení Dodatku č. 1 Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy,

vsouladu se zákonem c. 128/2000 Sb., oobcích, ve znění pozdějších předpisů,

usnesením č. 2223/ZM1822/36 ze dne 14. 9. 2022.

Doložka podle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

0 schválení Dodatku č. 1 Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského

kraje vsouladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, usnesením č. 91928 ze dne 15. 9. 2022.

V Ostravě dne'ríaíí. 2022

Z m'što raj (\ \
" aM/„x/ o Vondrák, CSc..

n

Petr Nemrav Pracný
člen výboru člen představenstva

Radim Babin Ing. Petr Nemrava
člen výboru člen představenstva
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)lašyacž'lformacíz Neveřejné


