
MEMORANDUM
o vzájemné spolupráci (dále jen "Memorandum")

.
mezi

Jihomoravským krajem

zastoupeným hejtmanem JU Dr. Michalem Haškem, sídlem Žero tínovo nám. 3/5, 60 1 82 Brno

a

statutárn ím městem Brnem

zastoupeným primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA, sídlem Dominikánské náměst í 1,
601 67Bmo

(dále jen smluvní strany)
Smluvní strany vyjadřuj í podpi sem tohoto Memoranda vůl i spolupracovat.

Preambule

I. Jihomo ravský kraj byl vytvořen ústavním zákonem Č. 347/1997 Sb., o vytvoření

vyšších územn ích samosprávných cel ků a o zmčn č ústavního zákona České národní
rady Č . 111993 Sb ., Ústava České republiky, v platném znění , jako vyšší územní
samosprávný celek a dle zákona Č . 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. je
územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Jihomoravský kraj
plní koordinační úlohu pro rozvoj území a v souladu se zákonem Č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje, v platném znění , v samostatné působnosti podporuje
rozvoj vymezených územ í podle svých konkrétn ích potřeb s ohledem na vyvážený
rozvoj svého územn ího obvodu.

2. Statutám í město Bmo je základním územním samosprávným společen st vím občanů,

přičemž dle zákona Č . 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , pečuje o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanu .

3. V Jihomoravském kraji existuje neform ální spolupráce na přípravě a zpracování
koncepčních krajských dokumentů, jež jsou z část i post upně naplňovány v rámci
dotačních projektů z operačních programů. Tuto formu spolupráce a zkušenosti je
možné využ ít při při pravě společných dokumentů a projektů na programové období
20 14-2020, zejména při využ ití integrovaných nástrojů rozvoje území, mezi které
patří integrované teri toriální invest ice (dále jen " ITl" ), které budou zpracovány a
realizovány v území Brn čnsk é met ropolit ní oblast i (Brno a funkční zázemí).

4. S ohledem na existující spolupráci v rámci územ í Jihomoravského kraje , kterou tvoří

kraj, města, obec a další subjekty, je zájem obou zúčastněných stran Memoranda na
vzájemné spolupráci při přípravč, zpracování a naplňování Integrované strategie
rozvoj e Brněnské metropolitní oblasti (dále jcn "S trategic" ) a spolupráci přesahuj ící

časový rámcc program ového období 20 14-2020. Uzavřeni Memoranda je chápáno



,

jako otevřeni prostoru pro vzájemné diskuze. konzultace, poskytování infonnací a
spol ečný postup v souladu s účelem Memoranda.

Účel Mcmur<lnda

V zájmu zaji štčni společného koordinovaného integrovaného přís tupu v území Brněnské

metropolitní oblasti při přípravě, zpracování II naplňování výše uvedené Strategie, přípravě a
realizaci společných projektů. dalšího rozvoj e územ i a v zájmu efektivního využíváni
prostředků veřejných rozpočtů. se smluvní strany Memoranda dohodly na:

1. propojování stávaj ících subj ektů veřejné správy II dalších subjektů v území Brněnské

metropolitní oblasti .
2. spolupráci v rámci koordinačních platforem na regionální II národní úrovni.

(Regionální stálá konference Jihomoravského kraje).
3. spolupráci na připrav č koordinačního rozvojového doku mentu na regio nální úrovni.

(Regionální akční plán Stra tegie rozvoj e ČR 20 14-2020 pro územní obvod
Jihomoravského kraje).

4. průbčžném společném provádění sběru informaci, analýzy potřeb obcí. mést a
funkčního zázemí v rámci Brněnsk é metropolitní oblasti,

5. vymezení spol ečných tematických oblasti a tomu odpovídaj ícího území v rámci
Brněnské metropol itní oblasti v souladu s kompetencemi kraj e. obcí. m čst a dalších
subjektů, v souladu s návrhem tematických cílů Evropské komise pro programové
období 2014-2020,

6. zpracování intervenčni logiky v souladu s územní dimenzi operačních programů pro
období 20 I4-2020,

7. spolupráci při přípravě. zpracování. projednáni a schválení Strategie. včetně jejího
napl ňování .

8. spolupráci při zaji št ěni udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace
Strategie.

9. spolupráci při realizaci navazujících i nvest i čních a neinvest i čních aktivit v území
Brněnské metropolitní ob lasti.

10. vyvážené a rovnoměrné spo lupráci při naplňován í Memoranda a s ohledem na povahu
jednotlivých činností .

Z.h"črečná usta novení
I. Smluvni strany se při spol ečném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uveden é

podmínky organizace a realizace.

2. Každá smluvní stra na může navrhnout dopl něni dalších oblastí spolupráce včetně

princi pů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou
být provedeny po vzájemných konzult acích a souhlasu obou smluvních stran formou
písemných dodatků Memoranda.

3. Každá ze smluvních stran může od Memoranda písemně ods toupit. v tomto případě

platnost Memoranda končí uplynut ím šed esáti dnů od data doručeni písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní str-mě Memoranda.

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran .



Doložka podle ustanuveni § 23 zákona Č. 129/2000 Sb., o kraj ích [k raj sk é J.řÍJ.ení), \"C

znění pOld ěj ~í{'h přcdpísu :

Toto Memorandum bylo schvá leno Radou Jihomoravského kraj e v souladu s § 24 a § 59 odst.
3 zákona Č. 129/2000 Sb .. o kraj ích (krajské zřizcn l ), ve znění pozd čj šich ph-odpisů dne 6. 8.
20 14 na 68. schůzi usnesením Č . 4442/14/R68.

Uoloika podle ustanoven í § -41 zákona Č. 128/2000 Sb" () ubcich (ubec n! zřízení),

\' platn ém lnčn í:

Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitels tvem m ěsta Brna na zasedání Č . 26/035
konaném dne 17.6.2014.

V Bm č dnc : 19.9. 2014

--

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního m ěsta Brna

JUDr
hcj tm

lehal Hašek
Jihomoravsk ého kraje

Jihomoravský kral
b:rotlnovo n ě m. 315

60182 Brno
·1-
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