Zakladatelská Smlouva dobrovolného svazku Obcí
Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice
V souladu V ustanovením

151 ods. 5) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění
pozdějších
předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní
strany:
§

Na

základě schválení zastupitelstev níže uvedených obcí
uzavřely tyto obce smlouvu
O vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen ,,svazek“)

Čı. 1
1.

Zakládajícími členy jsou následující obce:

Název člena

Sídlo člena

Město Kroměříž
Obec Kvasice
Obec Střížovice

Nám.

Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž, IČ 0ˇ0287351
A Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IC 00287385
Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IC 00287784

Čı. 2
1.

Název svazku:

Sdružení obcí Kroměříž
2.

- Kvasice

-

Střížovice

Sídlo svazku:

Obec Kvasice, Nám. A. Dohnala

18,

768 21 Kvasice

Čı. 3

Svazek se zakládá na dobu neurčitou.

Čı. 4

Předmět činnosti svazku, popis práv a povinností členů svazku,
členství ve svazku, zásad
činnosti orgánů svazku, kontroly a hospodaření svazku
je uveden ve stanovách svazku, které
jsou nedílnou přílohou této Zakladatelské smlouvy.
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Čı. 5
Tato smlouva musí být před jejím podpisem spolu se stanovami schválena zastupitelstvy
zakládajících obcí.

Čı. 7
Zakladatelé zmocňují starostu obce Kvasice
a) k podání návrhu na zápis svazku do registru zájmových sdružení právnických osob,
vedeného u Kraj ského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně (dále jen registr),
b) ke svolání ustanovující valné hromady svazku, která zvolí Orgány svazku, a to
nejpozději do 30 dnů od registrace svazku,
c) k jednání jménem svazku do doby zvolení Statutárního orgánu svazku.
Z

Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do

registru.

Svazek zaniká výmazem z registru.

Před zánikem svazku bude provedena likvidace svazku, nepřej de-li celý majetek svazku na
právního zástupce.

Čı. 8
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Statutárních orgánů smluvních stran
po předchozím schválení smlouvy zastupitelstvy zakládajících obcí.

Čı. 9
Zakladatelé připojují

k této smlouvě

schvaluj ící usnesení zastupitelstev zakládajících obcí.

Č1. 10
Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské smlouvě vyžadují schválení zastupitelstvy
členských obcí.

ČI. 11
Starostové zakládajících obcí po přečtení zakladatelské smlouvy prohlašují, že souhlasí
S jejím obsahem, na důkaz čehož tuto smlouvu podepisují.
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Tato Smlouva je Sepsána ve čtyřech vyhotoveních, Znich každá Strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Zlínského kraje.
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