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Memorandum o spolupr áci

# ff§-ra,lskoslezshý

Moravskoslezský kraj
se sídlem 28.říjnaII7

702 18 Ostrava,
tčo losgaegz

zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem Moravskoslezského kraje
Mgr. Stanislavem Folwarcznym, náměstkem hejtmana kraje pro školství,mládež a sport

UNIE sPoRTU

Česká unie sportu, z.s.
se sídlem Zátopkova l00l2, Břevnov, l69 00 Praha

IC:00469548
zastoupená JUDr. Miroslavem Janstou, předsedou,
a Ing. Markem Hájkem, místopředsedou za TJ/SK

pro agendu administrace dotací a informačního systému
Karolem Kafkou, předsedou a Jiřím Vlčkem, místopředsedou Moravskoslezské krajské

organizace CUS

uzavírají

toto Memorandum o spolupráci jako svobodný ýraz vůle všech stran prohlubovat vzájemný
vztah. Cílem Memoranda je vyvíjení aktivit spočívajících ve vzájemné spolupráci v oblasti
podpory sportovní činnosti pro všechny tělowýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a
sportovní příspěvkové organizace měst a obcí, se samostatnou právní osobností, na inemí
Moravskoslezského kraje (dále jen ,,TJ/SK"), agendy a zajištění dotačního programu v oblasti
sportu pro TJ/SK, včetně vytváření, naplňování avylžití sportovního informačního systému pro
samo správy : IS SP ORT https : //i s-sport. cz (dále též,,pil otní proj ekt").
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čt.l.
Principy spolupráce

1. Vzájemnou spolupráci při podpoře sportovní činnosti pro všechny TJ/SK vnímají strany

Memoranda jako úěinný anezbYný nástroj pro podporu aronoj sportu v Moravskoslezském
kraji.

2. Při prosazování společných zájmi Moravskoslezského kraje (dále jen ,,MSK.) a České unie
sportu, z.s. (dále .jen ,,ČUS") bude vzájemná spolupráce na základé tohoto Memoranda
zaměřenav rámci pilotního projektu pro rok 2019 zejména na tyto činnosti:

D organizování sportu v TJ/SK s důrazem na

a) prevenci rizikoqých projevů chování aktivním z&avým životním stylem,

b) podporu aktivně sportujících občanů MSK,

c) podporu vícezdrojového financování,

d) podporu dobrovolnictví,

e) podporu základního principu sporťu - sportovlrího soutěžení,

II) zajištění agendy dotačního programu pro všechny TJ/SK v MSK při dodržení principu

a) podporyvšech oprávněných TJ/SK-plošný dosah dotace,

b) transparentnosti a věrohodnosti,

c) předvídatelnosti s gatancí poskytované dotace pro rok 2019,

d) publiciry,

III) vytvoření avyužití Informačního systému IS SPORT pro evidenci ělenů TJISK zaúěe|em
získání

a) věrohodného rejstříku,

b) transparentní členské evidence organizovaných sportovců na území MSK,

c) demografických a trendoqých dat sportu v MSK,

d) podkladů pro transparentní dotační politiku obcí a měst v MSK,

IV)zajištěnívzájemné propagace amedializace v uvedené oblasti vzájemné spolupráce.

3. ČUS t< naplnění tohoto Memorandazajistí:

a) zřízení funkční IT platformy ďatabénového systému IS SPORT pro MSK a TJISK,

b) bezplatný přístup pro MSK a TJ/SK do tohoto systému na úrovni doplňování
dohodnu!ých dat a získávání potřebných informací, dat a přehledů z tohoto systému,

c) softwarovou podporu provozu databázového systému,
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d) poskytnutí dat pro MSK,

e) součinnost s MSK, vyhodnocovéní av7užiíí poznatků z IS SPORT,

0 plošnou dostupnost pro vyřízení dotace pro TJ/SK s min. jedním pracovištěm v každém
okrese naúzemí MSK,

g) podání žádosti o dotaci pro oprávnéné žadatele, tedy pro TJ/SK naúzemí MSK,

h) zpracování a vyhlášení dotačního programu s transparentními a předvídatelnými
podmínkami pro podání žádostí TJ/SK, příjem žádostí o dotaci od TJISK, kontrolu
vstupních dat a dokumentů žadatelů o dotaci, kontrolu oprávněnosti žadatele, zpracování
žádostí vč. transparentní matematické sestavy ze vstupních dat, předložení seznamu
TJ/SK nawžených k podpoření v rámci dotaěního programu současně spolu se žádostí o
poskytnutí finanění podpory dle ěl. II tohoto memoranda, příjem finančních prostředků
dotace od MSK a distribuce dotace oprávněným žadatelim, smluvní zajištění poskytnuté
dotace, kontrolu vyúčtování, archivace a digitalizace žádostí, vyhodnocení i vyúčtování
dotace, vše v souladu s konceptem dotačního progrcmu dle přílohy č. 1 tohoto
Memoranda.

ČUS ;e oprávněna shora uvedené zajistit prostřednictvím svých územních servisních
center sportu.

4. MSK k naplnění tohoto Memorandazajistí

a) dostatečnou alokaci finančních prostředků v rozpočtu MSK na rok 2019 v předpokládané
maximální výši 30 mil. Kč/rok,

b) garanci podpory dotačního programu ,,Program podpora sportu v Moravskoslezském
kraji SPORT MSK 2019 -TJISK" v rámci pilotního projektu pro rok 2019,

c) osobu odpovědnou k převzetí citlivlch dat, k jejich zpracovélní, resp. k dalším operacím
s nimi,

d) dle svých dostupných možností součinnost píirea|izaci dotačního programu pro TJISK.

5. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce smluvních stran Memoranda je poskytování

finanční podpory pro ČUS zrozpoětuMsK. Případná finanční podpora bude určenazejména
na zajištění podpory činnosti TJ/SK dle podmínek dotačního programu, administrativních

činností spojených s agendou dotaěního programu v rámci pilotního projektu a úhradu

nákladů spojených s vedením a alďua|izací IS SPORT.

6. ČUS zajistí MSK potřebnou podlicenci kužití IS SPORT dle autorského zákona, vč.

bezplatného užití pro oprávněné žadatele z TJ/SK. Data po naplnění ďatabž"rze budou
považována za data společně sdílená.

čt. tl.
Pravidla finanční podpory

Případná finanční podpora pilotního projektu bude realizována formou poskytnutí dotace na
základé žádosti o poskytnutí finanění podpory zrozpoětu Moravskoslezského kraje předložené
ČUS nejdříve pro rok 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Konkrétní výše finanění
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podpory bude vycházet zťtnanéních možností daných rozpočtem MSK pro kalendářní rok 2019.
Dotace není naroková. 

čl ur.
závéreéaá ustanovení

1. Memorandum o spolupráci je uzavřeno na období ode dne jeho podpisu do konce roku 2019
v rámci pilotního projektu.

2. Memorandum nabyváplafrrosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem é.34012015 Sb., o zvláštrích podmínkach
účinnosti nělderých smluv, uveřejňovrání těchto smluv aoregistru smluv (zakon o registru
smluv), ve zrění pozdějších předpisů. Uveřejnění memoranda v registru smluv ajisti MSK.

3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zučastněných stran podle potřeby měnit nebo
doplňovat formou písemně uzaťených dodatků.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním memoranda.
5. Memorandum se vyhotovuje ve ětyřech vyhotoveních, znicltž každe sffana obdrží dvě

vyhotovení.
6. Nedílnou souěástí tohoto Memoranda je koncept dotačního programu o;Program podpora

sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 20t9 - TJISK" v rámci pilotrrího projektu
pro rok 2019.

7. Doložka platnosti právního jednaní podle § 23 zakonaé. 129Da00 Sb., o krajích (laajské
ňízení), ve anění pozdějších předpisů.

O uzaťení tohoto Memoranda roáodlo Zastupitelswo Moravskoslezského kraje svým
usnesením é.81912 ze dne 14. 6.2018

Ostravě dne l8. 7.2018
Za Moravskoslezský kraj

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Moravskoslezské kraj

Jan Urban,

Jiří Vlček,
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Moravskoslezské krajské or ganizace

dne 1 7.2018
urul

Ť"*;e:
z.s.

Jansta, předseda

y, náměstek

..............|.
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