
 

Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o vzájemné spolupráci a 
podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje 

 
 
Strany dohody: 
  
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo:         70892156 
v zastoupení:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 

 
Český olympijský výbor 
Sídlo:   Praha 10, Benešovská 1925/6, PSČ 10100 

Identifikační číslo: 48546607 

Spisová značka: L 4600 vedená u Městského soudu v Praze 

v zastoupení:   Jiří Kejval, předseda ČOV 

 

Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. 
Sídlo:   Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 16017 

Identifikační číslo: 03039021 

Spisová značka: L 60843 vedená u Městského soudu v Praze 

v zastoupení:   Dušan Macháček, předseda 

 

TJ KVS Štětí, z.s. 
Sídlo:   Štětí, Nábřežní 835, PSČ 41108 

Identifikační číslo: 18383939 

Spisová značka: L 369 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

v zastoupení:   Martin Janků, předseda správní rady 

    Michal Kurfirst, místopředseda správní rady 

 

Sportcentrum Račice, a.s. 
Sídlo:   Štětí, Račice 130, PSČ 411 08 

Identifikační číslo: 62245325 

Spisová značka: B 674 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

v zastoupení:   Josef Johánek, člen představenstva 

   Petr Hlídek, člen představenstva 

 

dále také „strany“ nebo „strany Dohody“ 

 

Čl. I 

1. Mezi shora uvedenými stranami bylo dne 8. 6. 2015 uzavřeno Memorandum o vzájemné 

spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje.  

2. Strany konstatují, že v návaznosti na další rozvoj dosavadní spolupráce vznikla potřeba uzavřít 

nové, aktualizované memorandum o spolupráci, a to:   

 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře Labe arény Ústeckého kraje mezi 

Ústeckým krajem, Národním olympijským centrem vodních sportů, z.s., Labe aréna, z.s. a 

Českým olympijským výborem.  

 

3. S ohledem na tuto skutečnost – pro vyloučení pochybností – strany dohodou ukončují platnost 

Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje ze dne 

8.6.2015. 
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Čl. II 

Společná a závěrečná ustanovení 

Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 

připojují svoje podpisy. 

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněného zástupce poslední ze stran 

Dohody.  

O uzavření této Dohody na straně Ústeckého  kraje bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje ………………..č. ……. ze dne ……………. 

 
 
 

 
V Ústí nad Labem dne .......................................... 

 

___________________________ 

Ústecký kraj 

 

___________________________ 

Český olympijský výbor 

 

 

___________________________ 

Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. 

 

 

___________________________ 

TJ KVS Štětí, z.s. 
 

 

___________________________ 

Sportcentrum Račice, a.s. 


