SMLOUVA

0 vytvoření dobrovolného svazku obcí dle § 46 odstavec 1 písmeno b) zákona
č.128/2000 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

Účastníci smlouvy:

Obec Držková

Obecní úřad Držková č. 106
763 19
zastoupená starostou obce Zdeňkem Koglerem
se sídlem

Obec Kašava
se sídlem

OÚ Kašava č.41
763 19

zastoupená starostou obce Stanislavem

Marconěm

a

Obec Vlčková

se sídlem OU Vlčková č. 85
zastoupená starostou obce Pavlem

Huňou
I

Vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu
Předmětem smlouvy je prostřednictvím Svých statutárních zástupců vytvořit dobrovolný svazek
obcí jak jim to umožňuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších
změn a doplňků.(Dále jen sdružení). Účelem tohoto sdružení je ekonomicky nebo jinak vzájemně
výhodné hospodaření S obecními majetky, S Vypůjčeným majetkem, jakož i vzájemně výhodné
budování Společného majetku či Zařízení.
Cílem společné činnosti je co nej efektivněji využívat svěřené prostředky a spolupracovat na rozvoji

regionu.

II

rv
Práva a povinnosti jednotlivých ucastníků
smlouvy

Účastníci smlouvy jsou povinni vyvíjet maximální společné úsilí vedoucí k naplnění této smlouvy.
Po ustavení sdružení jsou povinni rovněž maximální měrou pomáhat dosahovat dohodnuté cíle

a řídit se stanovami sdružení.
Účastníci smlouvy mají právo Vznéstj své požadavky týkající se organizace a činnosti
připravovaného sdružení a požadovat jejich Zakotvení ve stanovách sdružení jsou - li V souladu
s duchem této smlouvy.

III

Způsob využití společně nabytých

či

vybudovaných věcí

Každý účastník Smlouvy vloží při Založení sdružení ﬁnanční vklad
V částkách
obec Kašava 20 000 Kč, obec Držková 10 000
Kč, obec Vlčková

:

10 000 Kč.

Na dalším financování činnosti sdružení se účastníci smlouvy budou

podílet V poměru:
obec Kašava 1/2, obec Držková 1/4, obec Vlčková 1/4.
Společně nabyté i společně vybudované věci se stávají
společným majetkem, který má právo užívat
každý Z účastníků smlouvy stejným způsobem, nebylo li v konkrétních případech
dohodnuto

jinak.

IV
Způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části
jejich majetku
Každý Z účastníků smlouvy má právo od smlouvy odstoupit
bez udání důvodu. Toto své
rozhodnutí předloží V písemné formě členské schůzi
sdružení. Odstoupení od Smlouvy před
ukončením činnosti Sdružení nezakládá nárok na vrácení
ﬁnančních prostředků vložených
do činnosti sdružení. Dojde -li k zániku Smlouvy a nepřejde-li
majetek společně nabytý v duchu
této smlouvy na právního zástupce, rozdělí
se likvidační zůstatek mezi účastníky
smlouvy podle
bodu III této smlouvy.

V

Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
vr

VI

Dalsı ujednání

Smlouvu

lze

měnit a doplňovat formou dodatku po odsouhlasení obecními
zastupitelstvy všech

účastníků smlouvy.

Smlouva nabývá

platnosti

podpisem

statutárních zástupců účastníků smlouvy za
předpokladu, že
č. 128/2000 Sb. ve znění jeho pozdějších
změn a doplňků

jsou splněny všechny podmínky zákona
vztahující se k této smlouvě.
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