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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. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem na projekt
„Cesta hrdelního práva Tišnov“
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Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem ( se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337) na projekt „Cesta hrdelního práva Tišnov“.

Zpracováno dne 22.06.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Mgr. Skřepek
Roman
vedoucí odboru

PhDr. Beranová
Libuše
manažer
a konzultant

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Jihomoravský kraj ( se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337)
vyjadřuje tímto memorandem podporu městu Tišnovu při realizaci projektu "Cesta hrdelního
práva Tišnov". Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce je poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Jihomoravského kraje dle finančních možností daných Jihomoravským krajem.

Memorandum o spolupráci

Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 708 88 337
zastoupený JUDr. Michalem Haškem,
hejtmanem
a

město Tišnov,
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,
IČ: 00282707
zastoupené Jiřím Dospíšilem,
starostou
uzavírají
toto Memorandum o spolupráci jako svobodný výraz vůle obou stran prohlubovat vzájemnou
spolupráci v oblasti podpory cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, zejména v souvislosti
s projektem „Cesta hrdelního práva Tišnov“.

Čl. I.
Předmět spolupráce
1. Vzájemná spolupráce stran bude vycházet ze společných zájmů Jihomoravského kraje
a města Tišnova na rozvoji a podpoře turistického ruchu v Jihomoravském kraji.
2. Město Tišnov připravilo projekt „Cesta hrdelního práva Tišnov“ (dále jen „projekt“),
vycházející z archeologického průzkumu uskutečněného v roce 2014, jehož výsledkem
bylo objevení základů historické šibenice pod kopcem Klucanina. Tento průzkum, včetně
jeho výsledků, vyvolal velký zájem veřejnosti.
3. Samotný projekt spočívá v úpravě a zpřístupnění místa, kde stávala šibenice a vybudování
naučné stezky mapující výkon útrpného a hrdelního práva ve městě. Podobné stezky jsou
v České republice ojedinělé a turisticky zatraktivňují dotyčný region. Celková výše nákladů
na realizaci projektu přesahuje 4 000 000 Kč.
Čl. II.
Principy spolupráce
1.

Jihomoravský kraj vyjadřuje tímto memorandem podporu městu Tišnovu při realizaci
projektu. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce je poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Jihomoravského kraje.

2.

Obě zúčastněné strany jsou povinny jednat při realizaci vzájemné spolupráce vždy
s ohledem na zásadu rovnosti partnerství a zachování dobrého jména druhé zúčastněné
strany.
Čl. III.
Pravidla finanční podpory

Finanční podpora bude realizována formou poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje předložené městem Tišnov v průběhu
příslušného kalendářního roku. Konkrétní výše finanční podpory bude vycházet z finančních
možností daných rozpočtem Jihomoravského kraje pro příslušný kalendářní rok. Dotace není
nároková.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.

Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to do konce roku 2017.

2.

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3.

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

4.

Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní
lhůta začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.

5.

Strany souhlasí se zveřejněním memoranda.

6.

Memorandum se vyhotovuje ve dvou 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:
Uzavření memoranda schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém
….. zasedání konaném dne …………. usnesením č. ……../16/…..
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
O uzavření memoranda bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem/starostou města Tišnova dne
…………………… usnesením č. …………………….

V Brně dne …………………

……………………………………
Jihomoravský kraj

V Tišnově dne …………………

……………………………………
město Tišnov

