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Memorandum o vzájemné spolupráci 

Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen „Kraj") 

a 

Statutární město Jihlava 

se sídlem; Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO: 00286010 
zastoupené: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem města 
(dále jen „Město") 

ČI. I. 
Preambule 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum") 
jako svobodný výraz vůle zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. 

Výše uvedené smluvní strany deklarují, že si jsou vědomy významu, který představuje oblast 
profesionálního divadelnictví a oblast přírodního bohatství pro formování hodnot v soudobé 
společnosti. Obě strany jsou si rovněž vědomy svých povinností vůči veřejnosti, které plynou 
z jejich poslání. Cílem Memoranda je přispívat k rozvoji regionu svědomím potřeby 
oboustranné spolupráce a koordinace aktivit, jak ve vztahu k jediné profesionální divadelní 
scéně v Kraji Vysočina, tak ve vztahu k zoologické zahradě, jediné svého druhu na území 
Kraje Vysočina. 

Smluvní strany Memoranda se zavazují k vzájemné výměně informací souvisejících 
s činností Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace a Zoologické zahrady Jihlava. 

ČI. II. 
Předmět Memoranda 

1. Město se zavazuje prostřednictvím příspěvkové organizace Zoologické zahrady Jihlava 
(dále jen „ZOO"): 

- propagovat a rozšiřovat činnost ZOO ve prospěch rozvoje území Kraje Vysočina, 
- vytvářet podmínky pro aktivity s dopadem na celé území Kraje Vysočina, 
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- vhodným způsobem se spolupodílet na podpoře environmentální výchovy 
a vzdělávání žáků a studentů z území Kraje Vysočina, 

- vytvářet vhodné prostředí pro kulturní vyžití občanů Kraje Vysočina. 

2. Kraj se zavazuje prostřednictvím Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace 
(dále jen „HDJ"): 

propagovat a rozvíjet činnost HDJ ve prospěch občanů města Jihlavy, 
- podporovat aktivity za účelem šíření divadelní kultury mezi občany města Jihlavy, 

posílit působení HDJ coby svébytného kulturního centra ve městě Jihlava, 
- poskytovat pomoc a podporu spolkům ve městě Jihlava působících v divadelní 

oblasti. 

3. Smluvní strany deklarují svoji připravenost ke spolupráci při vzájemné propagaci aktivit 
uvedených v Cl. II. odst. 1 a 2 tohoto Memoranda a k případné finanční podpoře. 

ČI. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Memorandum je uzavřeno ode dne podpisu na dobu 5 let, rok před uplynutím platnosti 
lze po vzájemné dohodě smluvních stran rozhodnout o jeho prodloužení. 

2. Každá strana může od Memoranda písemně odstoupit. Jeho platnost skončí 
k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém bude doručeno písemné oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Memorandum je vyhotoveno ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4. Smluvní strany souhlasí se zněním Memoranda a na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Toto Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8. 9. 
2015 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0463/05/2015/ZK. 

6. Toto Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva města Jihlavy dne 22. 9. 
2015 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 343/15-ZM. 

- /2 . . , -
V Jihlavě dne V Jihlavě dn 

MUDr. Jiří Běhoúnek 
hejtman Kráje Vysočina 

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 
primátor statutárního města Jihlavy 
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