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.
7. mimořádná schůze rady města dne: 23.09.2020
Bod pořadu jednání: 4
Memorandum k podpoře ochrany životního prostředí v rámci rozšiřování areálu Ještěd –
JEŠŤEDÉLE
Stručný obsah: Potvrzení mnohostranné dohody o zajištění ochrany životního prostředí na
Ještědském hřebeni v souvislosti s rozšířením sportovního areálu na Ještědu.

MML, Odbor kancelář primátora
Důvod předložení: Potvrzení mnohostranné dohody o zajištění ochrany životního prostředí na
Ještědském hřebeni v souvislosti s rozšíření sportovního areálu na Ještědu.
Zpracoval:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno s:

Ing. Jaroslav Zámečník CSc. - primátor

Předkládá:

Balašová Renáta, Mgr. - zastupitelka, předsedkyně výboru pro sport

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
memorandum o vzájemné spolupráci v rámci projektu „JEŠTĚDÉLE“ dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření memoranda dle přílohy č. 1.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 30.09.2020
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Důvodová zpráva
Skiareál Ještěd reflektuje na klimatický alarmismus projektem na ochranu životního prostředí
předkládaným memorandem, jehož cílem je dohoda k dalšímu ekologickému chování.
Již na podzim loňského roku byl na základě komunikace se spolkem Rodiče za klima uveden v život
projekt JEŠTĚDÉLE, jehož cílem je výzva k ekologickému chování zejména firem a pozitivním
příkladem představit cestu, jak zachovat přírodu "JEŠTĚDÉLE" pro další generace. Projekt mimo jiné
zahrnoval 20 ha výsadby stromů. Souhlas s memorandem vyjádřili další organizace jako je
Jizerskohorskýspolek, Rodiče za klima. Ti poskytovali během složitého procesu modernizace Skiareálu
Ještěd řadu konstruktivních připomínek. Ze vzájemných schůzek byly načerpány podklady a sestaveny
následující požadavky vedoucí k udržitelnosti krajiny, ke kterým se spolupracující strany hlásí.
Konkrétní body jsou uvedeny v memorandu.
Přílohy:
Memorandum_JESTEDELE rada
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Memorandum o spolupráci
Dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Statutární město Liberec
se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1
identifikační číslo:
00262978
zastoupené:
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města
(dále jen „spolupracující subjekt“)
Městské lesy Liberec, p. o.
se sídlem:
Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
identifikační číslo:
72053984
zastoupená:
Jiří Bliml, ředitel
(dále jen „spolupracující subjekt“)

TMR Ještěd a.s.
se sídlem:
identifikační číslo:
zastoupená:

Jablonecká 41/27, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
06080413
Čeněk Jílek, MBA, statutární ředitel
Ing. Igor Rattaj, člen správní rady
(dále jen „spolupracující subjekt“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci (dále jen
„memorandum“) následujícího znění:
I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany před uzavřením tohoto memoranda o spolupráci bez jakýchkoliv výhrad a připomínek
prohlašují, že mají zájem na uzavření memoranda, které bude založeno na zásadě proporcionality a
bude výhodné pro všechny smluvní strany.

II.
Předmět memoranda
Předmětem tohoto memoranda je závazek smluvních stran vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné
spolupráci v rámci projektu „JEŠTĚDÉLE“, který reflektuje na klimatický alarmismus aktivitami na
ochranu životního prostředí, a jehož cílem je výzva k ekologickému chování zejména firem a také
pozitivním příkladem představit cestu, jak zachovat přírodu "JEŠTĚDÉLE" pro další generace. Projekt se
uskuteční na parcelách v katastrálním území Liberec, které jsou v majetku Statutárního města Liberec.

III.
Oblasti a formy vzájemné spolupráce
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1) TMR Ještěd do 31.12.2023 osadí na svoje náklady 20 ha nového lesa na území města Liberec, z toho
10 ha na nezalesněných pozemcích a 10 ha jako dosadbu stávajících lesních ploch zničených z důvodu
kůrovcové kalamity nebo jako výsadbu v prostorách Sportovního areálu Vesec nebo výsadbu nových
alejí, to vše samozřejmě v součinnosti spolupracujících subjektů a ekologických aktivit. Pozemky
vhodné k zalesnění společně určí statutární město Liberec a Městské lesy.
2) TMR Ještěd navrhuje využít část nájemného ve výši 1 000 000 Kč, které každoročně platí městu
Liberec, na ekologická opatření realizovaná statutárním městem na základě doporučení Rady pro
klima.
3) TMR Ještěd věnuje každému lyžaři sezónkáři, který šetrně zachází s vodou a elektrickou energií, a
prokáže se meziročním poklesem spotřeby elektřiny nebo vody, případně systémem na zadržování
vody, dárek v podobě 3 celodenních skipasů.
4) TMR Ještěd se zavazuje pořádat každoročně akci Zelený Ještěd, kde se společně s občany uklízí svahy
Ještědu od odpadků.
5) TMR Ještěd deklaruje svoji podporu aktivit města Liberec a Městských lesů Liberec pod názvem
Revitalizace lesů na Ještědu z dotačního programu, který umožní dosadit 90 ha pozemků stromy.
6) TMR Ještěd deklaruje, že v rámci dokumentace se statutárním městem Liberec a dceřinou
společností SML, společností Sportovní areál Ještěd, týkající se záměrů modernizace skiareálu Ještěd,
bude tyto plánované investice v rozsahu v budoucnu udělených povolení realizovat, nicméně se
zavazuje tento rozvoj omezit na stávající areál.
IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu tohoto memoranda a nesou
odpovědnost za realizaci činností a plnění povinností vyplývajících z čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit
dosažení účelu tohoto memoranda. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv
jednání, které by mohlo ohrozit zájmy ostatních smluvních stran v souvislosti s dosažením účelu tohoto
memoranda.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, kterými se podílí na
realizaci memoranda.
4. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci memoranda a úkolů z něj plynoucích eticky,
korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených
tímto memorandem formami zde uvedenými, nebo jinými formami, které se nepříčí účelu tohoto
memoranda.
2. Memorandum je projevem svobodné vůle jeho signatářů.

3. Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a podepsanými
všemi signatáři.
4. Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech, přičemž každý signatář obdrží po jednom
vyhotovení.
5. Memorandum se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2023 a nabývá platnosti dnem podpisu všech
smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znění.
6. Platnost memoranda může být prodloužena pouze písemným dodatkem podepsaným všemi
signatáři.
7. Toto memorandum je schváleno usnesením Rady statutárního města Liberce č. ………………. ze dne
……………………..

V ………………………………. dne ………………………… 2020

…………………………………………….
Spolupracující subjekt

…………………………………………….
Spolupracující subjekt

…………………………………………….
Spolupracující subjekt

