STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
3. schůze rady města dne: 04.02.2020
Bod pořadu jednání: 21/1
Memorandum SML o spolupráci s TUL
Stručný obsah: Spolupráce SML a TUL na investičních akcích SML v areálu TUL

MML, Odbor kancelář architektury města
Důvod předložení: Spolupráce SML a TUL na investičních akcích v areálu TUL
Zpracoval:

Procházková Marie, Ing. arch. - pracovník odboru kancelář architektury města

Projednáno s:

Ing.Jaroslav Zámečník CSc.- primátor SML
Mgr. Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
Bc.David Novotný - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Předkládá:

Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing. - vedoucí odboru kancelář architektury města

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci SML a TUL na investičních akcích města v
areálu TUL, dle přílohy.
ukládá
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci SML a TUL na investičních akcích města v
areálu TUL
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.03.2020

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

2/3

Důvodová zpráva
Strany deklarují existenci vzájemných dobrých vztahů z dřívější spolupráce a tímto
memorandem potvrzují, že chtějí i nadále tyto vztahy rozvíjet. Úmyslem stran a účelem tohoto
memoranda je deklarace o navázání spolupráce v rámci investičních projektů, u nichž se prolíná veřejný
zájem obou stran, a spolupráce je tak nejvhodnější formou k úspěšné realizaci těchto investičních
projektů.
Strany se zavazují koordinovat své kroky a postupy v rámci přípravy i realizace uvedených
investičních projektů, tj. postupovat po vzájemné dohodě při výběru zhotovitelů jednotlivých
projektových dokumentací, jakož i při výběru zhotovitelů staveb a spolupodílet se na přípravě i realizaci
investičních projektů finančně.

Přílohy:
Memorandum spolupráce inv.projekty
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Memorandum o spolupráci na investičních projektech
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými stranami:
Technická univerzita v Liberci
se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 46747885
zastoupená doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc., rektorem
(dále jako “TUL”)
a
Statutární město Liberec
se sídlem:
zastoupené:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

IČ:

00262978

zastoupené
(dále jako “SML“)
dále též společně „strany“
I. Účel memoranda
Strany deklarují existenci vzájemných dobrých vztahů z dřívější spolupráce a tímto
memorandem potvrzují, že chtějí i nadále tyto vztahy rozvíjet. Úmyslem stran a účelem
tohoto memoranda je deklarace o navázání spolupráce v rámci investičních projektů, u
nichž se prolíná veřejný zájem obou stran, a spolupráce je tak nejvhodnější formou
k úspěšné realizaci těchto investičních projektů.
1.2 Účelem tohoto memoranda je navázání a rozvoj spolupráce stran v rámci následujících
investičních projektů:
a)
Rekonstrukce ulice Čížkova.
b) Rekonstrukce ulic Hálkova, Vrbova a Hejdukova.
c)
Rekonstrukce ulice Bendlova v úseku areálu TUL.
d) Výstavba parkovacího domu pro potřeby SML (jeho příspěvkových organizací),
TUL a široké veřejnosti.
Společně dále jen „investiční projekty“.
1.3 Strany se zavazují koordinovat své kroky a postupy v rámci přípravy i realizace uvedených investičních projektů, tj. postupovat po vzájemné dohodě při výběru zhotovitelů
jednotlivých projektových dokumentací, jakož i při výběru zhotovitelů staveb a spolupodílet se na přípravě i realizaci investičních projektů finančně.
1.4 Strany budou konkretizovat formu, druh a způsob spolupráce, jakož i svá vzájemná práva a povinnosti v rámci jednotlivých investičních projektů dalšími, na toto memorandum navazujícími, smlouvami a dohodami.
1.1

1

II.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Práva a povinnosti smluvních stran

Strany se zavazují, že budou vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu tohoto memoranda a zároveň se zdrží jakékoliv činnosti, která by dosažení tohoto účelu
mohla ztížit nebo zmařit.
Strany jsou dále povinny při naplňování účelu tohoto memoranda počínat si tak, aby
předcházely vzniku jakékoli újmy, nedůvodnému zvýšení nákladů či jiným negativním
dopadům na úspěšnou realizaci investičních projektů.
Každá ze stran je povinna hájit zájmy druhé strany tohoto memoranda a dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy.
Každá ze stran je povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o všech
skutečnostech týkajících se naplňování tohoto memoranda majících význam pro dosažení sjednaného účelu tohoto memoranda. Každá strana je oprávněna požadovat po druhé straně vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká činnosti související s plněním
účelu tohoto memoranda.
Pokud si strany v rámci plnění memoranda vymění informace, které budou jednou stranou označeny jako důvěrné nebo s ohledem na jejich obsah a povahu lze důvodně předpokládat, že se jedná o důvěrné informace, zavazuje se příjemce chránit takové informace před zneužitím a zpřístupněním třetí osobě, s výjimkou zpřístupnění svým smluvním partnerům a zaměstnancům, kteří se podílejí na plnění tohoto memoranda. Smluvní
partneři a zaměstnanci musí být rovněž zavázáni k dodržování této povinnosti.

III.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Závěrečná ustanovení

Toto memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží TUL a .2.
vyhotovení obdrží SML
Toto memorandum nabývá účinnosti podpisem oprávněného zástupce poslední strany
memoranda a uzavírá se na dobu neurčitou. Kterákoliv strana je oprávněna toto memorandum zrušit bez uvedení důvodu na základě písemného oznámení doručeného druhé
straně bez jakékoliv odpovědnosti vůči druhé straně. Memorandum zaniká doručením
písemného oznámení druhé straně.
Žádná ze stran nemůže postoupit jakékoliv právo vzniklé na základě tohoto memoranda
třetí osobě.
Strany se dohodly, že ani jedna ze smluvních stran není oprávněna požadovat po druhé
straně náhradu škody za porušení povinností uvedených v tomto memorandu.
Toto memorandum je sepsáno v písemné formě a jakákoliv změna vyžaduje, aby byla
učiněna rovněž v písemné formě.
Toto memorandum bylo schváleno usnesením Rady statutárního města Liberec č. .... ze
dne ........

V Liberci dne:___________ 2020

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor TUL

V Liberci dne:___________ 2020

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc.
primátor SML
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