
Memorandum o spolupráci 

město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00294900
zast. Michalem Šmardou, starostou města
(Partner č. 1 nebo Město) 
a
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z. s.
se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 433 78 480
zast. předsedou Mgr. Jiřím Hamzou 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: L 1698
(Partner č. 2 nebo SK NMNM) 
a 
Mikroregion Novoměstsko 
Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 70934258 
zast. předsedou Milošem Brabcem 
(Partner č. 3 nebo Mikroregion) 

se dohodly na těchto principech vzájemné spolupráce:

Vysočina aréna Nové Město na Moravě (dále  jen i  VA),  stejně jako širší  sportovní  areál  na ni
navazující,  je centrem sportu pro širokou veřejnost  a zároveň je střediskem vrcholového sportu
zajišťující zázemí pro sportovní události světového významu.

Článek I. 
Rozvoj areálu VA

-  bude připravován a zajišťován po vzájemné dohodě a  v součinnosti.  Klíčové projekty  budou
projednávány se širokou sportovní i laickou veřejností
- musí respektovat požadavky na maximální otevřenost pro nekomerční sportovní aktivity a rekreaci
široké veřejnosti, dlouhodobou ekonomickou udržitelnost, ochranu životního prostředí a zvyšování
kvality zázemí pro sportovní přípravu mládeže
- nové stavby a zásahy budou plánovány a prováděny tak, aby byl minimalizován negativní vliv na
životní prostředí, nebyly nadměrně omezovány a měněny plochy lesa a podobně. Zvláštní pozornost
si zaslouží posuzování vhodnosti architektonického řešení ve vztahu k umístění lokality v CHKO
Žďárské vrchy
- investice budou průběžně projednávány s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
- Město bude požadovat,  aby projekt  Rekonstrukce a  modernizace VA byl podroben Posouzení
vlivu na životní prostředí (tzv. malá EIA)
- plánované investice zajistí snižování finanční národnosti provozu areálu, přispějí k udržitelnosti
hospodaření  a  nebudou  v  žádném  případě  důvodem  k  růstu  provozních  finančních  nároků  na
veřejný sektor
- projekt Rekonstrukce a modernizace VA, stejně jako další  organizační a investiční úsilí,  bude
zahrnovat  části,  které  přispějí  ke  zvýšení  uživatelského  komfortu  běžných  návštěvníků  VA
(například veřejná WC, sprchy,…)

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&obch_jm=&ico=00294900&cestina=cestina&obec=&k_fu=&maxpoc=200&ulice=&cis_or=&cis_po=&setrid=ZADNE&pr_for=&okec=&okec_h=&xml=1&filtr=0&nace=&nace_h=


Článek II. 
Provoz areálu VA

- je třeba nadále posilovat multifunkční charakter areálu a možnosti jeho využití pro různé druhy
zimních i letních sportů, a to zejména lyžování, biatlonu a horských kol
- zástupci samosprávných orgánů města Nového Města na Moravě se budou podílet na přípravě a
organizaci větších sportovních akcí, k čemuž je SK NMNM vždy včas vyzve 
-  SK  NMNM  zajistí  dostatečnou  informovanost  Města  o  potřebných  omezeních  a  opatřeních
veřejnosti a jejího přístupu do VA. Ta budou přijímána vždy po odsouhlasení ze strany města s
respektem k oprávněným zájmům obyvatelstva.
- v souladu s platnou nájemní smlouvou budou Městem odsouhlasovány podnájmy areálu,  a to
zejména ve vztahu na úklid areálu a jeho okolí, dobu a rozsah omezení pohybu a podobně
- Město a SK NMNM vyvinou společné úsilí k organizaci nekomerčních kulturních, společenských,
případně volnočasově-sportovních akcí pro širokou veřejnost ve VA. 
-  Město  a  SK  NMNM  budou  solidárně  pomáhat  a  podporovat  rozvoj  ostatních  sportovních
organizací v NMNM a okolí,  a to formou nabízení a sdílení prostředků a prostor VA vč. Např.
Podpory  snahy  o  vybudování  tréninkového  fotbalového  hřiště  za  MEDIN,  a.s.,  které  by  po
vybudování bylo v přiměřené míře poskytováno i k činnostem nezbytným pro zajištění větších akcí
spjatých s VA

Článek III. 
Rozvoj Novoměstska 

- Město bude nadále intenzivně spolupracovat s Mikroregionem, jednotlivými obcemi, SK NMNM i
dalšími dodavateli na zajištění a rozvoji lyžařských tras (včetně nové techniky umístěné dle potřeby
- Město spolu s SK NMNM zajistí základní okruh v okolí NMNM ve velmi vysoké kvalitě.
Město, SK NMNM a Mikroregion zvýší úsilí o zajištění kvalitních cyklistických tras a běžeckých
tratí. 
- Město zajistí rekonstrukci singletrecků a vybuduje nový dětský pumptrack.
- SK NMNM zajistí s pomocí Města vhodně umístěný tréninkový okruh z technického sněhu, který
bude v provozu i v době uzavření areálu a dále zajistí také lepší prostupnost areálu a jeho okolí v
době konání akcí, které vyžadují omezení pohybu
- Město spolu s  SK NMNM bude usilovat o lepší  podmínky pro parkování  a zajistí  místa  pro
karavany v lokalitě VA nebo jejího nejbližšího okolí
- Město a SK NMNM vyvinou společné úsilí o přiměřený rozvoj ostatní sportovní infrastruktury
(např. rekonstrukci skokanského můstku) a jeho financování z jiných zdrojů (zejm. kraj Vysočina,
NSA)
-  Město,  spolu  s  investicemi  přímo  ve  VA,  zajistí  rozvoj  i  doprovodné  infrastruktury  (např.
cyklostezka  podél  MEDIN,  a.s.,  ve  spolupráci  s  Mikroregionem  pak  přípravu  cyklostezky  do
Vlachovic) 
Město  bude nadále  morálně,  organizačně  i  finančně podporovat  činnost  SK NMNM, sportovní
přípravu mládeže, úsilí o vybudování národního centra sportu a snahu o získání maximálního počtu
mezinárodních soutěží v Mikroregionu Novoměstsko/VA v různých sportech
-  koncepční,  organizační  a  důležitá  technická  rozhodnutí  budou  vždy  mezi  partnery  vzájemně
konzultována a činěna ve shodě. 
- rozvoj sportovního areálu VA je jedním z klíčových zájmů Města, přičemž i činnost SK NMNM je
proto pro Město velmi důležitá a zaslouží si maximální ocenění a podporu.

Článek IV. 
Změny nebo dodatky tohoto memoranda mohou být učiněny pouze písemnou formou se souhlasem
všech partnerů.  
Toto  memorandum je  vyhotoveno  ve  třech  stejnopisech,  kdy  každý  partner  obdrží  po  jednom
stejnopise.



Toto Memorandum bylo projednáno na zasedání zastupitelstva Města č. ………….. dne ……… a
schváleno usnesením č. ……………………
Toto Memorandum bylo projednáno na členské schůzi Mikroregionu dne ………….… a schváleno
pod bodem č. …………… programu. 
Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi zástupci partnerů.  
Zástupci partnerů se seznámili s celým obsahem tohoto memoranda a prohlašují, že bylo sepsáno na
základě  pravdivých  údajů,  jejich  pravé  a  svobodné  vůle  a  nebylo  sjednáno  v  tísni,  ani  za
jednostranně nevýhodných podmínek, a že jsou oprávněni k jeho podpisu. Na důkaz toho připojují
své podpisy. 

V …………………………..

                     Mgr. Jiří Hamza                          Miloš Brabec                     Michal Šmarda 
                          předseda                                    předseda                                starosta 
                       SK NMMM                              Mikroregionu                            Města


