MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
Bateson plus s.r.o.
se sídlem Praha 5 - Jinonice, Za Zámečkem 744/9, PSČ 15800,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162744
IČ: 29048648
DIČ: CZ29048648
zastoupená: Mgr. Richardem Turkem, jednatelem
(dále jako Bateson)
a
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
(dále jako město Trutnov)
Společně Bateson a město Trutnov (společně dále jako Účastníci memoranda nebo Další
strana MOP) se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na následujícím
MEMORANDU O POROZUMĚNÍ
(dále jako MOP)
Preambule
Projet SCEC Poříčí u Trutnova (Smart City Energetické Centrum Poříčí u Trutnova) v duchu
konceptu Smart City propojuje oblast energetiky, E-mobility a cestovního ruchu do uceleného
systému, a tím maximalizuje přínos dálnice D11 pro město Trutnov a region Krkonoše (Studie projektu
SCEC Poříčí u Trutnova je nedílnou součástí MOP).
Bateson je nositelem projektu, hlavním hybatelem přípravy projektu a vlastníkem pozemků
v katastrálním území Poříčí u Trutnova, které hodlá využít k vybudování projektu SCEC Poříčí
u Trutnova využívající vodíkové technologie v oblasti energetiky, e-mobility pro město Trutnov a
region Krkonoše.
Město Trutnov je vlastníkem pozemků v katastrálním území Poříčí u Trutnova a aktivním
podporovatelem realizace projektu SCEC Poříčí u Trutnova využívající vodíkové technologie v oblasti
energetiky, e-mobility pro město Trutnov a region Krkonoše. Realizaci projektu vnímá město jako
potřebný prvek v rámci naplňování hlavního cíle, kterým je zajištění trvale udržitelného rozvoje území.
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Vzhledem k tomu, že Účastníci memoranda chtějí při přípravě projektu SCEC Poříčí
u Trutnova (dále jako Projekt) vzájemně spolupracovat, deklarují prostřednictvím tohoto MOP shodu v
oblastech níže specifikovaných.

I. Účel
1.

Účastníci memoranda vyjadřují vzájemnou vůli konzultovat, koordinovat, vzájemně sdílet

informace týkající se přípravy Projektu a aktivně konat za účelem úspěšné realizace Projektu.
Jednotlivé etapy přípravy projektu předpokládající dispozici s majetkem města či vynaložení
prostředků ze strany města budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušným orgánům města.
II. Náklady
1.

Účastníci memoranda si každý nesou své náklady na jakoukoli aktivitu realizovanou v rámci

MOP, nedohodnou-li se později v určité smlouvě jinak.
III. Duševní vlastnictví a důvěrnost
1.

K ochraně svého know-how, obchodního tajemství, práv z patentů, užitných vzorů mohou

účastníci memoranda, uznají-li to v budoucnu za vhodné a potřebné, uzavřít smlouvu specifikující
vzájemná práva a povinnosti. Bez této smlouvy nejsou Účastníci memoranda oprávněni jakkoli
využívat duševní vlastnictví další strany MOP.
2. Účastníci memoranda nebudou rovněž používat ochranné známky a loga další strany MOP bez
předchozího písemného souhlasu další strany MOP s touto výjimkou:
Bateson je oprávněn užít vyobrazení loga města Trutnova na tiskopisech, webových
stránkách, které slouží k propagaci Projektu, a to výhradně způsobem, který nepoškodí dobré
jméno města Trutnov. Město Trutnov je oprávněno tento souhlas v případě, kdy sezná, že
bylo postupováno v rozporu s tímto ustanovením, odvolat, a to písemně druhé straně MOP.
Účinnost je datována dnem doručení odvolání.
3. Účastníci memoranda mohou dle svého uvážení sdělovat informace týkající se existence tohoto
MOP.
Skončení MOP
1.

Účastníci memoranda mohou dalším stranám MOP kdykoli písemně
oznámit, že již nechtějí vyvíjet společné aktivity v rámci tohoto MOP. Doručením takového
oznámení ostatním Účastníkům memoranda zaniká členství účastníka v MOP.
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V. Kontaktní osoby
Mgr. Richard Turek, jednatel společnosti

Ing. Jan Seidel, tajemník MěÚ Trutnov,

tel: 736 764 593

tel: 604 229 055

batesonplus@email.cz

seidel@trutnov.cz

Ing. Jiří Röszler,

Mgr. Marek Hlíza, vedoucí oddělení územního

tel: 725 614 414

plánování, tel. 777 635 862

V Trutnově dne:

…………………………………………….
Mgr. Richard Turek
jednatel Bateson plus s.r.o.

…………………………………………….
Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnov
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