ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
“Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka”
V souladu s ustanoveními § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 - 53 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
(obecní zřízení) a v návaznosti na ustanovení § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Obec Horní Moštěnice, IČO: 00301264, sídlo: Dr. A. Stojana 41, 751 17; zastoupená starostou obce
Zdeňkem Vránou
Obec Vlkoš, IČO: 00600865, sídlo: Ke Mlýnu č.206, 751 25; zastoupená starostou obce
Květoslavem Štiborou
Obec Vežky, IČO: 00600857, sídlo: Věžky, 751 19; zastoupená starostou obce Ing. Antonínem
Běhálkem
Obec Turovice, IČO: 00636649, sídlo: Turovice, 751 14; zastoupená starostou obce Rudolfem
Logajem
Obec Stará Ves; IČO: 00636584; sídlo: Stará Ves, 750 02; zastoupená starostou obce
Ing.Vladimírem Darebníčkem
Obec Říkovice; IČO: 00636568; sídlo: Říkovice, 751 18; zastoupená starostou obce Ing. Radomírem
Hánečkou
Obec Radkovy; IČO: 00636517; sídlo: Radkovy, 751 14; zastoupená starostou obce Oldřichem
Tomčíkem
Obec Radkova Lhota; IČO: 00636509; sídlo: Radkova Lhota, 751 14; zastoupená starostou obce
Oldřichem Tománkem
Obec Přestavlky; IČO: 00636495; sídlo: Přestavlky, 750 02; zastoupená starostkou obce Emilií
Skácelovou
Obec Nahošovice; IČO: 00636401; sídlo: Nahošovice, 751 14; zastoupená starostou obce Josefem
Sehnálkem
Obec Lipová; IČO: 00636363; sídlo: Lipová, 751 14; zastoupená starostou obce Zdeňkem
Zámečníkem
Obec Líšná; IČO: 00636355; sídlo: Líšná, 751 15; zastoupená starostou obce Janem Vozákem
Obec Křtomil; IČO: 00636312; sídlo: Křtomil, 751 14; zastoupená starostou obce Ing. Františkem
Kovaříkem
Obec Dobrčice, IČO: 00636193; sídlo: Dobrčice,750 02; zastoupená starostkou obce Anna Špíšková
Obec Domaželice; IČO: 00845132; sídlo: Domaželice, 751 15; zastoupená starostou obce
Jaroslavem Suchánkem
Obec Dřevohostice; IČO: 00301213; sídlo: Náměstí č.74, 751 14 Dřevohostice; zastoupená

starostou obce Ladislavem Sigmundem
Obec Bochoř; IČO: 00301051; sídlo: Náves 41, 750 02 Bochoř; zastoupená starostkou obce Vlastou
Pochylou
Obec Beňov; IČO: 00636126; sídlo: Beňov, 750 02; zastoupená starostou obce Josefem Stojanem
Obec Čechy; IČO: 00636177; sídlo: Čechy, 751 15; zastoupená starostou obce Bc. Pavlem Štefkem
tuto
zakladatelskou smlouvu
Článek 1.
Zakladatele zakládají za podmínek dohodnutých v této smlouvě dobrovolný svazek obcí (dále jen
svazek).
Článek 2.
Název svazku zní: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka.
Článek 3.
Sídlem svazku je Obecní úřad Domaželice, 751 Domaželice
Článek 4.
Orgány svazku tvoří valná hromada, předseda svazku a rada svazku.
Článek 5.
(1) Předmětem činnosti svazků je spolupráce na činnosti v oblastech:
a) školství sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata,
cestovního ruchu,
b) zabezpečení čistoty obcí, zprávy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromaždování odvoz
komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování
vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy
k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky
vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazků,
e) správy majetků obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a
bytového fondu, sportovních a kulturních zařízeních spravovaný obcemi sdruženými do
svazku.
f) ochrana a péče o flóru a faunu mimo zastavěnou část obce
(2) Předmětem činnosti svazků je koordinace postupu při řešení:
a) rozvoje samosprávy obcí,
b) hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
c) vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace,
e) zemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
f) společné péče o památky na území obcí,
g) využití netradičních zdrojů energie zejména biomasy,
h) podpory venkovské turistiky zpracování nabídkových produktů,
i) společné přípravy projektů pozemkových úprav,
j) dopravní obslužnosti na území obcí,
k) spolupráce a výměny know-how,
l) zřízení studijního koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

Článek 6.
Popis práv a povinnosti členů svazku, členství ve svazku, zásad činnosti orgánů svazku, kontroly
a hospodaření svazků je uveden ve stanovách, které jsou přílohou této smlouvy.
Článek 7
Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky ve výši 20 Kč ročně na každého občana s trvalým
pobytem v členské obci. Členské příspěvky jsou splatné k 31.1. příslušného každého kalendářního
roku. Příspěvky splacené smluvními stranami budou převedeny nejpozději do 31.1. na společný účet
svazku. Při určení počtu občanů se vychází ze stavu platného k 1. lednu kalendářního roku. Zdrojem
příjmu svazku jsou dále zejména finanční prostředky získané činností svazků, dobrovolné příspěvky
členských obcí, dotace, dary, případně jiné finanční prostředky.
Článek 8
Tato smlouva musí být před jejím podpisem spolu se stanovami schválena zastupitelstvy
zakládajících obcí.
Článek 9
Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu
Přerov. Svazek zaniká výmazem z registrace. Před zánikem svazku bude provedena likvidace,
nepřejde-li celý majetek svazku na právního nástupce.
Článek 10
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran po předchozím
schválení smlouvy zastupitelstvy zakládajících obcí.
Článek 11
Zakladatelé připojují k této smlouvě schvalující usnesení zastupitelstev zakládajících obcí.
Článek 12
Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské smlouvě vyžadují schválení zastupitelstvy
členských obcí.
Článek 13
Nejpozději do 30 dnů od registrace svazku proběhne ustanovující valná hromada, která volí orgány
svazku.

V Domaželicích dne ...............................................

Za obec Horní Moštěnice starosta obce ...............................podpis, kul. razítko

Za obec Vlkoš starosta obce ................................................podpis, kul. razítko

Za obec Věžky starosta obce ...............................................podpis, kul. razítko

Za obec Turovice starosta obce ...........................................podpis, kul. razítko

Za obec Stará Ves starosta obce .........................................podpis, kul. razítko

Z a obec Říkovice starosta obce ..........................................podpis, kul. razítko

Za obec Radkovy starosta obce ............................................podpis, kul. razítko

Za obec Radkova Lhota starosta obce ..................................podpis, kul. razítko

Za obec Přestavky starosta obce .......................................... podpis, kul. razítko

Za obec Nahošovice starosta obce ........................................podpis, kul. razítko

Za obec Lipová starosta obce ...............................................podpis, kul. razítko

Za obec Líšná starosta obce ..................................................podpis, kul. razítko

Za obec Křtomil starosta obce .............................................. podpis, kul. razítko

Za obec Dobrčice starosta obce .............................................podpis, kul. razítko

Za obec Domaželice starosta obce .........................................podpis, kul. razítko

Za obec Dřevohostice starosta obce .......................................podpis, kul. razítko

Za obec Bochoř starosta obce ................................................podpis, kul. razítko

Za obec Beňov starosta obce ..................................................podpis, kul. razítko
Za obec Čechy starosta obce ..................................................podpis, kul. razítko

