
MEMORANDUM 
o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“ 

 

Moravskoslezský kraj 
IČ:    70890692 
se sídlem:  28. října 117, 702 18 Ostrava 
zastoupen:   Ing. Jakubem Unuckou, MBA, náměstkem hejtmana kraje  
 
a 
 
Statutární město Karviná 
IČ:    00297534 
se sídlem:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno:   Tomášem Hanzlem, primátorem statutárního města 
 
a 
 
Statutární město Havířov 
IČ:    00297488 
se sídlem:  Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město 
zastoupeno:   Mgr. Janou Feberovou, primátorkou statutárního města 
 
a 
 
Město Orlová 
se sídlem:  Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně 
zastoupeno:   Ing. Tomášem Kučou, starostou města 
IČ:    00297577 
 
 
 

(dále také jako „účastníci memoranda“ nebo „zúčastněné strany“) 

uzavírají toto Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“ 

(dále jen „memorandum“) 

jako svobodný výraz vůle zúčastněných stran. 
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I. Preambule 

Účastníci memoranda, vycházejíce ze záměru: 

- podpořit mobilitu pracovních sil v oblasti Karvinska, konkrétně statutárního 

města Karviná, statutárního města Havířov a města Orlová,  

- podpořit příchod nových zaměstnanců do oblasti Karvinska,  

- motivovat zdejší absolventy středních a vysokých škol zůstat a pracovat 

v regionu Karvinska, 

- snížit migraci obyvatelstva z uvedených měst,  

deklarují tímto memorandem společný zájem podílet se a aktivně se účastnit přípravy 
a následné realizace projektu „Zaměstnanecká mobilita“ (dále jen „projekt“). 

 

 

II. Účel memoranda a přísliby zúčastněných stran 

Tímto memorandem chtějí zúčastněné strany přispět: 
 

- ke stabilizaci obyvatel a přitažlivosti měst pro nové obyvatele, 

- přilákání perspektivní střední vrstvy, 

- podpoře služeb a dalšího rozvoje, 

- pozitivnímu PR kraje i měst. 

Mezi zúčastněnými stranami bylo dosaženo shody k realizaci shody v těchto 
otázkách: 

1. Projekt bude zastřešovat po technické stránce Moravskoslezský kraj. 

2. Jednotlivá zúčastněná města deklarují spolupráci na marketingu projektu. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Toto memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby 
měnit, doplňovat nebo zrušit formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední zúčastněnou 
stranou a uzavírá se na dobu neurčitou. Zúčastněné strany mohou toto 
memorandum ukončit písemnou výpovědí i bez udání důvodu doručením výpovědi 
všem zúčastněným stranám. 

Toto memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá zúčastněná 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že memorandum včetně jeho 
případných dodatků bude zveřejněno na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje i jednotlivých měst. 
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Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto memoranda 

rozhodla rada kraje svým usnesením č. ... ze dne ... . 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto rozhodlo zastupitelstvo 
města Karviná usnesením č. ... ze dne ... , zastupitelstvo města Havířov usnesením 
č. ... ze dne ... a zastupitelstvo města Orlová usnesením č. ... ze dne ... . 
 

 

V Karviné dne ……. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Ing. Jakub Unucka, MBA 

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Tomáš Hanzel 

primátor města Karviná 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Mgr. Jana Feberová 

primátorka města Havířov 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Ing. Tomáš Kuča 

starosta města Orlová 


