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město/obec č. 1 
se sídlem …………… 
IČ: ………………. 
 
město/obec č. 2 
se sídlem Obecního úřadu …………… 
IČ: ………………. 
 
město/obec č. 3 
se sídlem …………… 
IČ: ………………. 
 
………….. 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 49 a násl. zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto: 

 
 

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 
… (název) 

 

 
(dále jen „Smlouva“). 
 
 
 

Čl. I 
Zakladatelé a předmět Smlouvy 

1.1  Zakladatelé  

 obec/město dle usnesení zastupitelstva obce/města č. …, ze dne… 

 … 

touto Smlouvou zřizují Dobrovolný svazek obcí … (název) (dále jen „Svazek obcí“) a zároveň se 
stávají jeho prvními členy. 
 

Čl. II 
Působnost a sídlo Svazku obcí 

2.1 Svazek obcí se zřizuje ke dni podpisu této Smlouvy oprávněnými zástupci zakladatelů, a to na 
dobu neurčitou. 
 
2.2 Svazek obcí vykonává svou činnost zejména v rámci katastrálních území, která místně náleží 
jednotlivým členům, nestanoví-li jinak stanovy, které jsou přílohou této Smlouvy. 
 
2.3 Předmět činnosti Svazku:  
 -  
 
2.4 Sídlem Svazku obcí je obec/město …. 
 
  



            
 

 
2 
 

 

Čl. III 
Zápis do rejstříku svazků obcí 

3.1 Zakladatelé výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva a přiložené stanovy byly podkladem 
pro zápis Svazku obcí do rejstříku svazků obcí. 
 
3.2 Zakladatelé tímto zmocňují … (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození) k podání 
návrhu na zápis Svazku obcí do rejstříku svazků obcí. 
 
3.3 Prvními členy statutárního orgánu/prvním předsedou Svazku obcí jsou/je … (jméno/a, 
příjmení, trvalé bydliště, datum narození). Ustavení a složení dalších orgánů Svazků obcí upravují 
stanovy. 
 
 

Čl. IV 
Závěrečná ujednání 

4.1 Změnit nebo doplnit Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány. 
 
4.2 Osoby podepisující za zakladatele tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění. 
 
4.3 Zakladatelé shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodli na celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 
 
4.4 Tato Smlouva je sepsána v … vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý ze zakladatelů 
obdrží po jednom vyhotovení a další vyhotovení bude přílohou návrhu na zápis do rejstříku svazků 
obcí. 
 
 
V … dne … 
 
 
Seznam obcí 


