STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu - ARCHA 13, o. p. s.
Stručný obsah: Předmětem materiálu je uzavření Memoranda za účelem spolupráce s organizací
ARCHA 13, o. p. s.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Žádost o.p.s. ARCHA 13 o vzájemné spolupráci.
Zpracoval:

Kvasnička Jaromír, Ing. - pověřený zastupováním funkce vedoucí oddělení
cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření Memoranda o spolupráci
2. zajištění povinností pro statutární město Liberec, na základě přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření Memoranda o spolupráci
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 21.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Cílem Memoranda je zajistit spolupráci mezi žadatelem a partnerem projektu, který je vlastníkem pozemku p.
č. 1437/1 k. ú. Růžodol I, obec Liberec. Předmětný pozemek dal partner projektu žadateli do pronájmu na základě
dlouhodobé nájemní smlouvy za účelem realizace projektu. V rámci spolupráce budou smluvní strany vytvářet
příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci smluvních stran tak, aby přínos z realizace projektu měly
obě smluvní strany, koordinovat přístup a jednotně prosazovat společné zájmy.

Přílohy:
Memorandum o vzájemné spolupráci
vypis-ARCHA 13 o.p.s.

3/3

ARCHA 13 o.p.s. Svárovská 82, PSČ 460 10, Liberec 22, IČO 22891161

Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu Centrum pro brannou a bezpečnostní výchovu a vzdělávání.
(dále též jen Memorandum)
uzavřené mezi

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 00262978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem
(dále jen partner projektu)

a
ARCHA 13 o.p.s.
IČ: 22891161
Se sídlem: Svárovská 82, PSČ 460 10, Liberec
Zastoupena: Mgr. Petrem Brestovanským
(dále jen žadatel)
S ohledem na skutečnost, že je připravován projekt Propojení formálního a neformálního vzdělávání
v oblasti historie a přípravě občanů k obraně státu s názvem
„Evropa v zajetí I. světové války a center pro brannou a bezpečnostní výchovu, ochranu a prevenci
proti terorismu“,
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto memoranda.
Snahou smluvních stran je:
1. zajistit spolupráci mezi žadatelem a partnerem projektu, který je vlastníkem pozemku p. č.
1437/1 k. ú. Růžodol I, obec Liberec. Předmětný pozemek dal partner projektu žadateli do
pronájmu na základě dlouhodobé nájemní smlouvy za účelem realizace projektu.
2. vytvářet příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci smluvních stran tak, aby přínos
z realizace projektu měly obě smluvní strany,
3. koordinovat přístup a jednotně prosazovat společné zájmy.
I.
Oblasti spolupráce
1. Obě smluvní strany akcentují vzájemně výhodnou a prospěšnou spolupráci v především
těchto oblastech:
a) Partner projektu se bude podílet na I. etapě vybudování didaktického centra pro
občany a školy se zaměřením na brannou a bezpečnostní výchovu ve formě
nekonvenčního vzděláváni v oblast historie a obrany státu. Dále jen Centrum branné
výchovy – CBV.
b) Partner projektu bude podporovat propojení všech složek IZS, Armádu ČR, Generální
štáb AČR a další bezpečnostní složky, které budou CBV využívat.
c) Žadatel bude vysokou měrou nápomocen v zajišťování školení a přípravy občanů,
které vyplývá ze zákonné povinnosti partnera projektu k obraně státu ( zákon 222/

ARCHA 13 o.p.s. Svárovská 82, PSČ 460 10, Liberec 22, IČO 22891161
1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky)branné výchovy) a ze zákonné
povinnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizových stavů (zákon 239/2000 Sb. o
integrovaném záchranném systému a zákon č. 240/2000 Sb o krizovém řízení, kterou
město zajišťuje ze zákona a to za předem dohodnutých podmínek.
d) Žadatel bude na základě vzniku CBV podporovat příspěvkové organizace partnera
projektu tím, že bude poskytovat CBV pro takové organizace bezplatně.
e) Žadatel se také zavazuje, že v CBV bude organizovat výukové a naučné programy k
historii regionu pro organizace zřízené SML.
f) Partner projektu se bude moci prezentovat jako partner ukázkového projektu
začleňování novodobých válečných veteránů do civilního života
g) Možnost spolupráce v jiných oblastech není tímto memorandem dotčena
2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Spolupráce bude probíhat na základě časového harmonogramu stanoveného vždy na jeden
rok a odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
II.
Závěrečná ustanovení
Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech
vymezených tímto memorandem formami zde uvedenými.
Strany Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním
přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a jeho
autentičnost stvrzují svými podpisy.
Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a
podepsanými oběma signatáři.
Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každý ze signatářů obdrží po
jednom vyhotovení.
Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.
Signatáři Memoranda shodně prohlašují, že obsah tohoto Memoranda není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku v platném znění a souhlasí
s případným zveřejněním textu.
Znění tohoto Memoranda schválila RM Liberce na svém jednání dne…………., usnesení
číslo……………………

V Liberci dne …………………………

Žadatel

V Liberci dne ………………………………

Partner projektu

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 29.11.2017 v 08:05:02.
EPVid:10nsYI73CyEqwGJqOduVHQ

Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl O, vložka 481

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Druh obecně
prospěšných služeb:

5. září 2013
O 481 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ARCHA 13 o.p.s.
Svárovská 82, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
228 91 161
Obecně prospěšná společnost

- součinnost při prosazování společenské vážnosti ozbrojených sil a prestiže
vojenského povolání,
- provádění terénních, dokumentačních, technických, laboratorních prací na
archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými
organizacemi na archeologických lokalitách,
- provádění stavebně historických průzkumů na ohrožených lokalitách a
historických objektech,
- vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie,
- publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích
publikací z oblasti archeologie, historie, památkové péče a jiných oblastí,
- výchova a vzdělávání v oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně
pořádání výstav, přednášek, seminářů a kurzů,
- správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich
příprava pro předání do muzeí,
- konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti archeologie, historie a
památkové péče,
- konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů,
- výchova a vzdělání v oblasti řemesel - teorie propojená do praxe,
- pořádání výstav, přednášek, seminářů, kurzů, charitativních akcí,
- publikační činnost, vydávání metodických pokynů pro školská zařízení,
vzdělávací programy,
- konzultační, informační a poradenská činnost v oblasti řemesla,
- programy pro obnovení zájmu studentů o řemeslo,
- podpora a pomoc občanům v krizi, zejména osobám sociálně slabým,
handicapovaným, s nulovou nebo nízkou kvalifikací, cizincům či osobám sociálně
vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohrožených, osobám vyloučeným ze
společnosti či diskriminovaným z důvodu jejich rasy, vzdělání, náboženského
přesvědčení, sexuální orientace, pohlaví, věku atd.), skupinám osob sociálně
vyloučených na trhu práce při jejich integraci do společnosti a uplatňování se v
ní, jakož při integraci a uplatňování se na trhu práce, osobnostní a sociální
rozvoj, zvyšování možnosti zaměstnatelnosti a zlepšování kvality života těchto
osob,
- podporovat zapojení většího počtu žen do veřejné správy a též poskytovat
podporu ženám, které již tuto činnost vyvíjejí,
- udržování a rozvoj právního státu,
- ochrana veřejnosti, zejména dětí a mládeže před negativními vlivy okolí,
podpora ve zdravém vývoji,
- podpora zdravého způsobu života a rozvoje osobnosti směrem k
plnohodnotnému prožívání, podpora a nabízení pozitivních forem trávení volného
Údaje platné ke dni: 29. listopadu 2017 06:14
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času,
- podpora rovných příležitostí,
- ochrana kulturních, architektonických a památkových hodnot sídla a krajiny,
- ochrana životního prostředí,
- spolupráce s dalšími občanskými sdruženími,
- podpora a pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou, imigranty a azylanty,
- podpora a pomoc osobám do 26-ti let věku vyrůstajícím bez rodiny,
- podpora a pomoc osobám závislým na návykových látkách,
- podpora a pomoc fyzickým osobám po ukončení výkonu trestu nebo před
propuštěním,
- podpora k sociálnímu začleňování znevýhodněných osob,
- podpora a vývoj kulturního a sociálně-společenského života,
- podpora rovných příležitostí mužů a žen,
- péče o válečné veterány,
- mapování zajateckého hnutí od 1. světové války do 2. světové války.
Posilování branného vědomí a odpovědnosti za obranu státu, utváření hrdosti na
vojenské tradice a historii,
- podpora branné výchovy a pořádání sportovních a kulturních aktivit se
zaměřením na vojenskou historii v rámci přípravy občanů k obraně státu a péče
o válečné veterány,
Statutární orgán - ředitel:
PETR BRESTOVANSKÝ, dat. nar. 1. prosince 1969
Metelkova 514/9, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Ředitel zastupuje společnost navenek vůči všem samostatně.
Správní rada:
předseda:
JAROMÍR NOVÁK, dat. nar. 13. ledna 1982
Svárovská 82, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
Den vzniku funkce: 5. září 2013
Den vzniku členství: 5. září 2013
člen:
PETR PIMEK, dat. nar. 18. srpna 1974
Svárovská 179, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
Den vzniku členství: 5. září 2013
člen:
TOMÁŠ TRÁVNÍČEK, dat. nar. 9. února 1978
Vrchlického 560/100, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Den vzniku členství: 5. září 2013
Počet členů:
3
Dozorčí rada:
člen:
PAVEL AKRMAN, dat. nar. 12. června 1976
Heřmánková 273, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
Den vzniku členství: 5. září 2013
předseda dozorčí
rady:
JAROSLAV MUCHA, dat. nar. 7. října 1971
Nádražní 405, 463 31 Chrastava
Den vzniku funkce: 12. června 2014
Den vzniku členství: 12. června 2014
Údaje platné ke dni: 29. listopadu 2017 06:14
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člen:

Počet členů:
Zakladatel:

MAREK VÁVRA, dat. nar. 7. června 1975
Hejnická 4019, 464 01 Frýdlant
Den vzniku členství: 4. prosince 2015
3
PETR BRESTOVANSKÝ, dat. nar. 1. prosince 1969
Metelkova 514/9, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec
PETR PIMEK, dat. nar. 18. srpna 1974
Svárovská 179, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
JAROMÍR NOVÁK, dat. nar. 13. ledna 1982
Svárovská 82, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec

Ostatní skutečnosti:
Obecně prospěšná společnost ARCHA 13 o.p.s. vznikla na zákládě změny
právní formy ARCHEOLOGICKO ŘEMESLNÉ SPOLEČNOSTI, o.s..
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