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__________________________________________________________ 

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 

___________________________________________________________ 

 

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ TECHNICKÉ SLUŽBY BRDY A HŘEBENY 

 

 

 

 

V Mníšku pod Brdy dne [bude doplněno] 
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Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

uzavřená v souladu s ustanovením § 49 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Níže uvedené obce uzavírají ve smyslu ustanovení § 49 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto Smlouvu 

o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen „Smlouva“). 

1.2. Uzavřením Smlouvy obce zakládají dobrovolný svazek obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“ 

(dále též „Svazek“) ve smyslu příslušných ustanovení obecního zřízení zákona o obcích.  

2. Den vzniku Svazku 

2.1. Dnem vzniku Svazku je datum [bude doplněno]. 

3. Název, sídlo a IČO 

3.1. Název:  Technické služby Brdy a Hřebeny 

3.2. Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. 

3.3. IČO: [identifikační číslo osoby bude poskytnuto správcem základního registru při zápisu]. 

4. Zakládající členové Svazku 

4.1. Názvy, sídla a identifikační čísla zakládajících členů Svazku (dále jen „Členové“): 

4.1.1. Město Mníšek pod Brdy, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 

00242748, zastoupeno Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., starostkou 

4.1.2. Město Nový Knín, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, 

IČO 00242888, zastoupeno Petrem Chmelíkem, starostou. 

4.1.3. Obec Čisovice, se sídlem Čisovice 4, 252 04 Čisovice, IČO 00241148, zastoupena 

Zuzanou Kuthanovou, starostkou. 

4.1.4. Obec Jíloviště, se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště, IČO 00241334, zastoupena Ing. 

Vladimírem Dlouhým, starostou. 

4.1.5. Obec Klínec, se sídlem Klínec 76, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00640719, zastoupena 

Markétou Polívkovou, starostkou. 

4.1.6. Obec Trnová, se sídlem Trnová 80, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00640701, zastoupena 

Zdeňkem Pekárkem, starostou. 
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4.1.7. Obec Voznice, se sídlem Voznice 7, 263 01 Dobříš, IČO 00243531, zastoupena 

Přemyslem Léblem, starostou. 

4.1.8. Obec Zahořany, se sídlem Zahořany 58, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00640778, 

zastoupena Danielem Březinou, starostou. 

5. Orgány, kterými Svazek jedná 

5.1. Svazek jedná prostřednictvím statutárního orgánu, který tvoří: 

5.1.1. předseda Svazku;  

a jeho zástupci 

5.1.2. 1. místopředseda Svazku; a 

5.1.3. 2. místopředseda Svazku. 

6. První členové statutárního orgánu  

6.1. Prvními členy statutárního orgánu byli zvoleni: 

6.1.1. předseda Svazku: [bude doplněno], trvale bytem [bude doplněno]. 

6.1.2. 1. místopředseda Svazku: [bude doplněno], trvale bytem [bude doplněno].  

6.1.3. 2. místopředseda Svazku: [bude doplněno], trvale bytem [bude doplněno].  

7. Předmět činnosti a účel Svazku  

7.1. Svazek je založen za účelem společné realizace technických služeb pro členské obce v oblasti 

odpadového hospodářství, správy a provozování infrastruktury v majetku členských obcí, 

zavádění principů oběhového hospodářství do praxe a osvětové činnosti s tím spojené. 

7.2. Hlavním předmětem činnosti Svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče 

o životní prostředí, a to zejména:  

7.2.1.  vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové 

hospodářství; 

7.2.2.  zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné legislativy; 

7.2.3.  poradenská a osvětová činnost. 

7.3. Za předmět činnosti se dále považují takové aktivity Svazku, které sice souvisí s cíli a zájmy 

Svazku, jakož i předmětem jeho činnosti, ale z objektivních důvodů se nemusí týkat všech 

členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jeho činnost odpovídala zájmu 

a cílům Svazku jako celku. 

7.4. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky další právnické osoby, jež 

mohou vyvíjet podnikatelské činnosti, nebo být podnikateli; v rámci této činnosti a účasti na 

právnických osobách bude Svazek postupovat v souladu s právním řádem. 
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7.5. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich účelem je podpora 

hlavní činnosti Svazku anebo hospodárné využívání majetku Svazku. 

8. Stanovy svazku 

8.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou stanovy Svazku, které upravují další otázky Svazku 

a podrobnosti ve smyslu ustanovení § 50 obecního zřízení zákona o obcích. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu 

Středočeského kraje.  

9.2. Návrh bude podán do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. K podání tohoto návrhu zakládající 

Členové zmocňují: [titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště]. 

9.3. K účinnosti této Smlouvy je nezbytný podpis všech zakládajících Členů; Smlouva nabývá 

účinnosti dnem podpisu posledního z nich. 

9.4. Smlouva je vyhotovena v jedenácti (11) vyhotoveních; z toho každý Člen obdrží jedno 

vyhotovení, dvě budou uložena v sídle Svazku a zbývající vyhotovení Smlouvy bude předáno 

Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

9.5. Členové prohlašují, že text Smlouvy byl schválen jejich zastupitelstvy a vyjadřuje jejich 

opravdovou vůli, což níže potvrzují podpisy oprávněných osob.  

9.5.1. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy, dne [bude doplněno], č. usnesení 

[bude doplněno]. 

9.5.2. Zastupitelstvo Města Nový Knín, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

9.5.3. Zastupitelstvo Obce Čisovice, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

9.5.4. Zastupitelstvo Obce Jíloviště, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

9.5.5. Zastupitelstvo Obce Klínec, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

9.5.6. Zastupitelstvo Obce Trnová, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

9.5.7. Zastupitelstvo Obce Voznice, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

9.5.8. Zastupitelstvo Obce Zahořany, dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno]. 

10. Přílohy 

 

10.1.1. Stanovy Svazku. 
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Za Město Mníšek pod Brdy: 

 

__________________________ 

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., starostka 

 

 

Za Město Nový Knín: 

 

__________________________ 

Petr Chmelík, starosta 

 

Za Obec Čisovice: 

 

__________________________ 

Zuzana Kuthanová, starostka 

Za Obec Jíloviště:  

 

 

__________________________ 

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta 

 

 

Za Obec Klínec: 

 

 

__________________________ 

Markéta Polívková, starostka 

 

 

Za Obec Trnová: 

 

 

__________________________ 

Zdeněk Pekárek, starosta 

 

Za Obec Voznice: 
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___________________________ 

Přemysl Lébl, starosta 

 

 

 

Za Obec Zahořany: 

 

 

___________________________ 

Daniel Březina, starosta 

 


