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M e mor a n d u m o s p ol u p r á c i
na re aliz ac i proj e kt u hřiš t ě s pří rodní
trávou

Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 1760/18
306 13 Plzeň
IČ: 70890366
zastoupený Josefem Bernardem,
hejtmanem Plzeňského kraje

Statutární město Plzeň
se sídlem Náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
IČ: 0075370
zastoupené Martinem Zrzaveckým
primátorem statutárního města
Plzně
a

Fotbalová asociace České republiky
se sídlem Diskařská 2431/4
160 17 Praha 6,
IČ: 00406741
zastoupený Miroslavem Peltou,
předsedou

VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s.
se sídlem Štruncovy sady 2741/3,
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 270 02 667
zastoupený Petrem Žitkem,
předsedou výboru a Adolfem
Šádkem, členem výboru

uzavírají
toto Memorandum o spolupráci v návaznosti na obecné Memorandum o spolupráci uzavřené
dne 27.února 2015 (dále jen „Memorandum 2015“) v zájmu prohloubení vzájemné
spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti mládežnické
Regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (dále jen „RFA PK“).
Čl. I.
Projekt
1.

VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. (dále jen „VPF“), která spolupracuje s RFA PK, plánuje
realizovat na území města Plzně, pravděpodobně na pozemcích ve vlastnictví statutárního
města Plzně parc. č. 2176/429, parc. č. 2176/199 a parc. č. 2176/594, vše k. ú. Skvrňany,
projekt fotbalového hřiště s přírodní trávou a rozcvičovací plochou, umožňující
zkvalitnění přípravy elitní fotbalové mládeže a současně tak rozšíření sportovní
infrastrukturu v rámci základních škol na území statutárního města Plzeň (dále jen
„Projekt“).

2.

Jedním za základních předpokladů realizace Projektu je zajištění pozemků ve vlastnictví
statutárního města Plzeň nezbytných pro realizaci Projektu. Strany tohoto Memoranda
předpokládají, že ke shora uvedeným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Plzně
bude ve prospěch stavebníka VPF zřízeno právo stavby s tím, že po skončení práva
stavby připadne stavba vybudovaná na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Plzně
do vlastnictví statutárního města Plzně. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o
zřízení práva stavby mezi statutárním městem Plzní a VPF je 30. duben 2017.

3.

Předpokládaným nejzazším termínem realizace Projektu je 31. 12. 2018. Realizací
Projektu se pro účely tohoto memoranda rozumí vydání kolaudačního souhlasu na stavbu
Projektu.

4.

Strany tohoto Memoranda se zavazují poskytnout Projektu veškerou podporu při
projednání Projektu orgány veřejné správy a jejich organizačními složkami a přispět
svými odbornými znalostmi k úspěšné realizaci Projektu. Závazek k poskytnutí podpory
při projednávání Projektu se nevztahuje na vlastní výkon veřejné správy orgány
statutárního města Plzně a Plzeňského kraje.

Čl. II.
Finanční podpora
1.

V návaznosti na Memorandum 2015 předpokládající i realizaci vzájemné spolupráce
účastníků memoranda prostřednictvím finanční podpory činnosti mládežnické regionální
fotbalové akademie se účastníci Memoranda dohodli na poskytnutí finanční podpory
projektové přípravy Projektu takto:
- Plzeňský kraj zahrne žádost o poskytnutí finanční podpory na přípravu projektové
dokumentace Projektu ve výši 250.000,- Kč do dotačního programu Podpora
vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017.

- Statutární město Plzeň poskytne finanční podporu
dokumentace Projektu ve výši ve výši 250.000,- Kč.

na

přípravu

projektové

- zbytek nákladů na přípravu projektové dokumentace Projektu ponese VPF.
2.

Finanční podpora dle předchozího bodu II.1 od Plzeňského kraje a statutárního města
Plzeň bude realizována formou poskytnutí účelové dotace VPF, a to na základě
samostatných smluv, které budou uzavřeny poté, co jejich uzavření schválí příslušné
orgány Plzeňského kraje a statutárního města Plzně.

3.

Účastníci Memoranda se zavazují dále jednat za účelem financování samotné realizace
Projektu, přičemž se předpokládá vícezdrojové financování a vyvinout maximální úsilí,
které lze rozumně požadovat, za účelem realizace Projektu do 30. 6. 2018.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby měnit
nebo doplňovat formou písemných dodatků.

3.

Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
O schválení memoranda rozhodla Rada Plzeňského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané
dne . . 2017 usnesením č..
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
O schválení memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Plzně
dne . . 2017 usnesením č..

na své schůzi konané

V Plzni dne ………………………..2017

……………………………………
Za Plzeňský kraj
hejtman Josef Bernard

……………………………………
Za statutární město Plzeň
primátor Martin Zrzavecký

……………………………………
Za Fotbalovou asociaci České republiky
předseda Miroslav Pelta

……………………………………
Za VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s.
předseda Petr Žitek a člen výboru
Adolf Šádek

