
1 
 

Memorandum o dlouhodobé spolupráci 

 

 

Strany memoranda: 

 

Královéhradecký kraj 

Se sídlem: Pivovarské náměstí, 1245, 

500 03, Hradec Králové 3 

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, brig. gen. v. v., hejtmanem Královéhradeckého kraje 

(dále jen „KHK”) 

 

a 

 

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 

s identifikačním číslem 108 58 776 a 

se sídlem Pospíšilova 324/7, 500 03, Hradec Králové 

Zastoupený Pavlem Wagenknechtem, předsedou Krajského parlamentu mládeže 

Královéhradeckého kraje, z. s. 

(dále jen „KPMKK”) 

 

Strany memoranda v duchu dobré vůle a vstřícnosti krajských zastupitelů vůči žákům a 

studentům v Královéhradeckém kraji, již jsou věrni zájmu o věci veřejné a věří v principy 

demokracie, vědomi si nutnosti hájit zájmy žáků a studentů všech druhů škol v kraji, KHK a 

KPMKK přijímají společně toto 

 

memorandum o dlouhodobé spolupráci 

 

 

čl. I. - Úvodní prohlášení a cíle memoranda 

1. KHK a KPMKK (dále „strany memoranda“) spolupracují ve všech oblastech a 

okruzích veřejného dění na území Královéhradeckého kraje, zejména v oblasti 

vzdělávání, kultury, sportu a životního prostředí. Strany memoranda konstatují, že 

memorandum je oboustranně přínosné, přináší vyšší míru možností prezentovat 

ideje a názory žáků a studentů Královéhradeckého kraje. Aktivita obou stran 

memoranda rozšiřuje prostor a poskytuje širší platformu pro spolupráci žákovské a 

studentské samosprávy a všech orgánů Královéhradeckého kraje. 

2. Strany memoranda jsou odhodlány dále společně vytvářet prostor pro další rozvoj 

kraje, a to v duchu svobody, rozmanitosti, plurality názorů a vzájemného respektu. 

3. Strany memoranda konstatují, že navazují na dobré jméno žákovských a 

studentských samospráv v kraji, jsou odhodlány rozvíjet spolupráci a navzájem se 

doplňovat v jednotlivých projektech. 

4. Memorandum mezi jeho stranami je přijímáno s cílem společného postupu se 

zacílením na mladé lidi a zprostředkováním pohledu mladé generace na řešení 

problémů. 
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5. KPMKK je na základě tohoto memoranda výlučným představitelem žákovských a 

studentských samospráv na území Královéhradeckého kraje. 

 

čl. II - Organizace spolupráce  

1. Společný postup obou stran memoranda je realizován jednáním členů KPMKK se 

členy zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Strany memoranda při realizaci 

jednotlivých akcí a projektů postupují v co nejvhodnější míře koordinace a při vědomí 

vzájemných možností a schopností se snahou dosáhnout optimální efektivity a 

kvalitativní úrovně.  

2. Strany memoranda jsou připraveny vzájemně nabídnout pro realizaci akcí technickou 

a personální podporu dle jejich možností. 

3. Zástupci obou zúčastněných stran memoranda budou společné aktivity monitorovat s 

cílem rozšiřovat vydařené akce a projekty mezi co nejširší veřejnost na území 

Královéhradeckého kraje.  

 

čl. III - Priority spolupráce 

1. Působení mezi mladými lidmi, studenty a žáky všech škol na území 

Královéhradeckého kraje, jejich vedení k odpovědnosti a úctě k svobodě, 

demokratickým základům společnosti a jejím základním hodnotám, podpora 

občanské angažovanosti, diskuse nad společensky významnými tématy, pořádání 

akcí za účelem přímého setkávání mladých lidí mezi sebou i s veřejností. 

2. Spolupráce a organizačně technická podpora ve všech směrech na území 

Královéhradeckého kraje. 

3. Strany memoranda jsou připraveny na žádost druhé strany na území celého 

Královéhradeckého kraje působit ve prospěch společných aktivit. 

 

čl. IV. – Další prvky spolupráce 

1. KHK zajišťuje druhé straně memoranda možnost tisku dokumentů a zprostředkování 

jednacího sálu pro účely jednání krajského parlamentu, technickou podporu a právní 

konzultace nad usneseními přijímanými orgány KPMKK. 

2. KPMKK zajišťuje druhé straně memoranda oponenturu usnesení přijímaných radou a 

zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Pro účely věty první se za KPMKK 

vyjadřují ustavené stálé komise, které k tomu zmocní zasedání KPMKK usnesením; 

jedná-li se o věc naléhavého významu, může se za KPMKK k projednávané otázce 

vyjádřit namísto stálých komisí předsednictvo. 

 

čl. V. – Další prvky spolupráce 

1. KHK se podílí na financování činnosti KPMKK související s: 

a. prezentováním a prosazováním zájmů žáků a studentů Královéhradeckého 

kraje, 

b. podněcováním k demokratické diskusi, 

c. podněcováním debat o krajských záležitostech, 

d. uskutečňováním akcí, zasedání a projektů. 

2. Zástupci KHK a KPMKK konají za účelem financování činnosti KPMKK podle 

předchozího odstavce pravidelná jednání, na nichž stanoví rozsah podpory KPMKK 

a podporované projekty. 

3. KHK zváží na základě odůvodněné žádosti KPMKK přiznání finanční podpory i 

z jiných důvodů neuvedených v odst. 1 tohoto článku memoranda. 
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čl. VI. – Koordinační jednání 

1. Náměstek hejtmana pro oblast školství a předseda KPMKK se scházejí pravidelně 

na požádání kterékoliv z nich. Obsah jednání stanovují oba zúčastnění po předchozí 

domluvě. 

2. Širší koordinační jednání svolává hejtman kraje a předseda KPMKK po vzájemné 

dohodě, a to nejméně jedenkrát ročně. Účastníky širšího koordinačního jednání jsou 

hejtman kraje, náměstci hejtmana kraje a členové předsednictva KPMKK. Náplní 

širšího koordinačního jednání jsou aktuální i střednědobé úkoly a vyhodnocení 

průběžného plnění tohoto memoranda včetně perspektiv vzájemné spolupráce. 

Pozváni mohou být předsedové stálých komisí KPMKK a další hosté.  

3. Koordinační jednání může na žádost kterékoliv z jeho účastníků proběhnout on-line 

způsobem; nepanuje-li nad formátem koordinačního jednání mezi jeho účastníky 

shoda, rozhodnou o něm po vzájemné dohodě jeho svolavatelé. 

4. Závěry koordinačních jednání jsou zveřejněny formou tiskové zprávy. 

 

čl. VII. – Závěrečná ustanovení 

1. Toto memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.  

2. Spolupráce podle tohoto memoranda může být ukončena jeho jednostrannou 

písemnou výpovědí jednou ze stran memoranda doručenou druhé straně 

memoranda po předchozím projednání důvodů výpovědi a snahou o sjednání 

nápravy spolupráce na širším koordinačním jednání podle čl. VI. bodu 2. tohoto 

memoranda. 

3. Text tohoto memoranda je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran 

memoranda obdrží jeden. 

4. Toto memorandum bylo schváleno usnesením zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje ZK/11/756/2022 ze dne 21 3. 2022. 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. v. r.   Pavel Wagenknecht v. r. 
hejtman Královéhradeckého kraje                                                          předseda Krajského parlamentu 

mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 


