ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
dobrovolného svazku obcí s názvem
„Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky“
Níže uvedené obce uzavírají podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, za podmínek v této smlouvě stanovených, tuto smlouvu.

Účastníci smlouvy:
1. MĚSTO Dobruška, se sídlem v Dobrušce, nám. F. L. Věka č.p. 11
2. MĚSTO Opočno, se sídlem v Opočně, Kupkovo náměstí, č. p. 1

1.
Název a sídlo svazku.
a) Název svazku obcí: ,, Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky“
b) Sídlo svazku obcí : Dobruška, nám. F. L. Věka 1

2.
Doba trvání.
Svazek je založen na dobu neurčitou.

3.
Účel a předmět činnosti.
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí svazku
obcí.
Zejména bude svazek obcí řešit další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy tohoto svazku, jejich
vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského
života. Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit budou - snižování nezaměstnanosti,
zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí
vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním
svazku.
Cíle uvedené výše budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních dotačních titulů a dotací
Evropské unie.
Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivního důvodu
týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku obcí jako celku.

4.
Základní vklad

Zakladatelé svazku se zavazují poskytnout svazku obcí vstupní vklad ve výši 5,-- Kč na jednoho
obyvatele obce - podle počtu trvale žijících obyvatel jednotlivých obcí - ke dni 1. 1. 2007. Vstupní
vklad zakladatelů je splatný do 31. 8. 2007. Pro další kalendářní roky je stanoven základní vklad ve
výši 10,-- Kč na jednoho obyvatele obce - podle počtu trvale žijících obyvatel jednotlivých obcí ,
vždy k 1. 1. aktuálního roku a je splatný vždy do 30. 4. aktuálního roku.

5.
Úprava právních poměrů
a) Postavení svazku, jeho vznik a zánik se řídí zejména § 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 20i až 20j, zákona č. 40/1964 Sb.
/občanský zákoník/ ve znění pozdějších předpisů.
b) Svazek je právnickou osobou, která je oprávněna jednat navenek a zavazovat se svým jménem.
Svazek odpovídá za své závazky a za splnění svých dalších povinností veškerým svým
majetkem. Jednotliví členové svazku odpovídají za závazky svazku jen do výše nesplaceného
základního vkladu, ke kterému se zavázali podpisem zakladatelské smlouvy nebo při přijetí
dalšího člena svazku.
c) Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru vedeným příslušným krajským úřadem
dle sídla svazku.
d) Svazek může pověřit jinou právnickou osobu prováděním činností, ke kterým byl svazek obcí
založen.

6.
Statutární orgány svazku
Statutárním orgánem svazku je výbor svazku.
Statutárním zástupcem svazku je předseda svazku.

7.
Vznik, zrušení a zánik svazku obcí
Vznik svazku obcí:
svazek obcí vzniká podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelské
smlouvy) všemi členy. Smlouva o vytvoření svazku obcí je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi
členy.
Zrušení svazku obcí:
- svazek obce zanikne pokud bude splněn účel, ke kterému byl svazek založen
- rozhodnutím výboru svazku
- uvalením konkurzu na svazek obcí
- soudním rozhodnutím
V případě, že majetek nebude přecházet na právního nástupce svazku obcí, jmenuje výbor svazku
likvidátora, který provede likvidaci majetku svazku obcí a zajistí vypořádání veškerých závazků
vůči státu a věřitelům. Členové svazku obcí mají právo na podíl na likvidačním zůstatku

odpovídajícímu velikosti podílu jednotlivých členů na základním a vstupním vkladu do svazku.
Pokud bude likvidační zůstatek tvořen nemovitým majetkem, tvoří podíl na likvidačním zůstatku
příslušný podíl na tomto nemovitém majetku.
Zánik svazku obcí:
Svazek obcí zaniká dnem výmazu z registru, vedeného příslušným krajským úřadem dle sídla
svazku.

8.
Přechodná ustanovení
Volební období statutárních zástupců svazku je dvouleté.

9.
Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí této smlouvy jsou stanovy, obsahující všechny údaje dle § 50 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Změnu obsahu stanov a zakladatelské smlouvy schvaluje výbor svazku.
Dodatky musí být písemné. Další nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona o obcích.

V Dobrušce dne 29. srpna 2007

Starosta města Dobruška

.......................
razítko a podpis

Starosta města Opočno

.......................
razítko a podpis

