Smlouva

0 vytvoření dobrovolného svazku obcí

uzavřená ve smyslu § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200

Sb.,

O obcích, v platném Znění

Smluvní strany - zakladatele:
1.

ohøø zıøøhøv, Zıøøhøv, PSČ 687
zastoupená starostou ing.

2.

3.

10, IČ;

291 609,

Antonínem Halodou

ohøø Tupesy, Tupesy, PSČ 687 O7, IČz542 393,
zastoupená starostou panem Cyrilem Churým

ohøø Břøsıøk, Bføsıøıvz, PSČ 687

O8, IČ; 542 253,
zastoupená starostou panem Josefem Grebeníčkem

tímto uzavírají následující Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

1. Úvodní ustanovení
Základním posláním a cílem svazku obcí, založeného touto smlouvou, je zajištění realizace
odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a
Břestek včetně čistírny odpadních vod.
Svazek obcí je založen obcemi na základě rozhodnutí zastupitelstev těchto obcí.

2. Název a sídlo svazku obcí
Název: Svazek obcí Cistý Zlechovský potok
Sídlo: Zlechov čp. 540, PSC 687 10

Předmět činnosti svazku obcí
Předmětem činnosti je zajištění realizace odvádění a
3.

odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, včetně
4.

Doba trvání svazku

5.

Členové svazku obcí

6.

Stanovy

čištění

ČOV.

odpadních vod,

tj.

konkrétně

obcí
Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.

Cleny svazku obcí jsou její zakladatele, uvedení shora V Záhlaví této Smlouvy.

Přílohou této smlouvy jsou stanovy svazku obcí, které upravují činnost svazku obcí, jeho
orgány, způsob jejich ustavování, jejich působnost a Způsob rozhodování, práva, povinnosti a
vzájeırmé vztahy členů, hospodaření svazku a další

zákonem požadované náležitosti.

7.

rv

Jmenovánı clenů Správní rady

Zakladatelé v souladu se stanovami jmenují první členy správní rady, kterými jsou:

Antonín Haloda, Starosta obce Zlechov
člen správní rady - Cyril Churý, starosta obce Tupesy
člen správní rady - Josef Grebeníček, Starosta obce Břestek
předseda správní rady -

ing.

Jmenování členů kontrolní komise:
Zakladatelé V souladu se stanovami jmenují první členy kontrolní komise, kterými jsou:
8.

Libor Vrána, člen Zastupitelstva obce Tupesy
člen kontrolní komise Ivan Vojtěšek, člen Zastupitelstva obce Zlechov
člen kontrolní komise - ing. Robert Jurča, člen Zastupitelstva obce Břestek

předseda kontrohıí komise

- ing.

-

Platnost a účinnost smlouvy
a) Tato smlouva včetně Stanov byla před jejím podpisem schválena zastupitelstvy obcí, jež
jsou zakladateli Svazku obcí.
b) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi zakladateli a účinnosti dnem
9.

vzniku svazku obcí zápisem do příslušného registru sdružení.
c) Svazek obcí založený touto smlouvou nabývá právní způsobilosti zápisem do registru
sdružení Krajského úřadu Zlínského kraje. Zakladatelé po vzájenmé dohodě zmocňují
předsedu Správní rady k podání návrhu na zápis Svazku obcí Čistý Zlechovský potok do

uvedeného registru.

Přílohy smlouvy:
I. Stanovy Svazku obcí Čistý Zlechovský potok
2. Zápisy Z jednání zastupitelstev obce Zlechov, obce Tupesy a obce Břestek O schválení
smlouvy a Stanov

Ve Zlechově dne 24.10.2005

