
ZAT<LADACf SMLOUVA

Dobrovoln6ho svazku obci Technick6 sluZbv Maki Hanrl
t

Cldnek I
ZikJadni ustanoveni

t. Obce tzaviraji dne5nfho dne 7. listopadu 2017 ve smyslu ustanovenf $ 49 a n6sledujicich
zikona (,.12812000 Sb., o obcfch (obecni ziizeni), ve znEnf pozddj5ich piedpisri, tuto
Smlouvu o zaloLeni dobrovoln6ho svaz(u obci (d61e t6Z ,,DSO") Technick6 sluZby Ma16
Han6 (d6le j en,,Smlouva").

2. Uzavienim Smlouvy obce zaklildaji dobrovolny svazek obci Technick6 sluZby Mal6Han6
(d6le tdi:,,svazek") ve smyslu piisluSnych ustanoveni obecniho ziizeni; ridinnost Smlouvy,
resp. dalSi drileZit6 okolnosti pro uzavieni a zaloLeni svazku jsou upraveny teL, v dl5nku 8
t6to Smlouvy.

ildnek 2
Status svazku:

1. N6zev: Technick6 sluZby Mal|Hanh
2. Sidlo svazku: Sudice 164.680 01 Sudice
3. IeO: @bdrZi pfi zdpisu do registru DSO)
4. N6zvy a sidla zaklildajicich dlenri svazku:

5. Prvnim dlenem statutiirniho orgiinu byl zvolen:

jeho z6stupcijsou:

6. Prvnimi dleny piedsednictva svazku byli zvoleni:
7. Prvnfmi dleny kontrolni komise svazku byli zvoleni:
8. Svazek je samostatnou pr6vnickou osobou odpovfdajici svym majetkem za svd jednfuni a

sv6 dluhy.
9. Svazek neodpovidd za dluhy svych dlenri ani jinlich subjektri; svazek neni opr6vndn rudit

za dhthy tietich osob.
10. Svazek se zakl6d6na dobu neurditou.

dkinek 3
Cile a z6jem svazku

Svazek je zalolenzaidelem spoledn6 rcalizace odpadov6ho hospod6istvi a zavdddniprincipri
obdhov6 hospod6istvi do praxe s cilem uspoiit prostiedky dosud vynakl6dan6 jednotlivymi
dleny svazku.

ilinek 4
Piedm6t iinnosti

1. Hlavnim piedmdtem dinnosti svazku je zabezpedeni sluZeb v oblasti naklilddni s odpady a
p6de o iivotni prostiedi, ato zejmena:
a) vybudovSnf a provozovdni infrastruktury pro nakkidrini s odpady a obdhov6

hospod6istvi,
b) zpracovfini evidenci tykajfcich se odpadov6ho hospod6istvi dle platn6 legislativy,
c) poradensk6 a osv6tovS dinnost.



2. Zapiedmdtdinnosti se d61e povaLrjitakov6 aktivity svazku, kter6 sice souvisi s cili a zhjmy
svazku, jakoL i piedmdtem jeho dinnosti, ale z objektivnich drivodt se nemusi tykat v5ech

dlenskych obci. V takov6m piipaddje povinnosti svazku db6t, abyjeho dinnost odpovidala
zdjmua cilfim svazku jako celku.

3. Svazek je opr6vndn zaklildat samostatnd nebo s dal3imi ridastniky dal5i pr6vnick6 osoby,
jeZ mohou qrvijet podnikatelsk6 dinnosti, nebo b;it podnikateli; v rdmci t6to dinnosti a

ridasti na pr6vnickych osob6ch bude postupovat v souladu s prdvnim i6dem.
4. Svazek mtfie vedle sv6 hlavni dinnosti vyvijet t6Z vedlejSi hospod6iskou dinnost spodivajici

v podnik6ni nebo jin6 vfddledn6 dinnosti, to v5ak pouze za podminky, Le jejich irdelem je
podpora hlavni dinnosti svazku anebo hogpod6rnd vyuLivhni majetku svazku.

dHnek 5
Prriva a povinnosti ilenri svazku

1. Zdkladni prhvadlenri svazku:
a) prSvo irdastnit se na dinnosti svazku v rozsahu jeho vlastnich zhjmi a mit z toho

plynouci prospdch,

b) pr6vo ridastnit se v org6nech svazku,

c) pr6vo volit a odvolSvat dleny org6nt svazku,

d) pr6vo na informace o dinnosti a finandnich zfleZitostech svazku a prdvo vyjadiovat se

k nim.
e) pr6vo pouLivat prostiedky, zaiizeni a dal5i majetek svazku v souladu se stanovenymi

podminkami a rozsahem sv6 faktick6 dinnosti ve svazku,

0 pr6vo navrhovat zmdny stanov a jinych vnitinich dokumentri svazku.

2. Zfkladni povinnosti dlent svazku:
a) napliovat poslSni a cile svazku,
b) prosazoval zitjmy svazku u tietich osob,
c) slad'ovat obecni zhjmy se zi$my svazku,
d) dodrZovat stanovy, zdvaznd pokyny org6nri svazku a rcalizovat z|vEry rozhodnuti

dlensk6 schrize,
e) na veiejnosti vystupovattak, aby bylo chr6ndno dobr6 jm6no svazku,

0 platit dlensk6 piispdvky v dohodnutych terminech a ve schviilend qi5i; z drivodu
hodnfch zietele m.&;Le dlenskrl schrize platbu dlenskych piispdvkti prominout, pil&mZ.
za drivody hodn6 zietele se povaZuje skutednost, Ze dlensk5 obec vyuZiv6 pouze d6st

vyhod svazku, a jinak se na jeho dinnosti nepodili a nederph z tohoto dlenstvi
vyznamndj5f prospdch, a svazek mhzf\em, aby tato obec byla dlenem svazku z drivodu
prospd5nosti tohoto dlenstvi obce pro svazek; dlensk6 schrize takov6 rozhodnuti musi
piijmout jednomyslnd.

ilfnek 6

Vznik azinik ilenstvi a zprisob majetkov6ho vypoiidfni
f . ilenstvi zaklildajicich obci vznik| uzavienim tdto smlouvy o vytvoieni dobrovoln6ho

svazku obci (d6le j en ,,zakI6dajici dlenov6 svazku").
2. elenstvi novych obci nejprve schv6li nejvy55i orgdn svazku na zhkladdjejich pisemn6ho

prohl65eni, Ze piistupuji k t6to Smlouvd a Stanov6m svazku, jakol,ikrozhodnutim na jejich
zhkladl piijatym (d61e jen ,,novi dlenovd svazku"); se vstupem nov6 obce musf n6slednd

vyjridiit souhlas i sthvajici dlenov6 svazku. Obec se st6v6 dlenem svazku dnem, ktery .
nastane u skutednosti v piedchozivdtd uvedenfch pozd6ji.



4.

3. eleny svazku se mohou st6t obce a mdsta eeskd repub iky, piidemZ nestanovi-li tato
smlouvy nebo Stanovy svazku jinak, maji vSichni dlenov6 svazku stejn6 pr|vaa povinnosti.
Obec svrij zhjem st6t se dlenem svazku vyj6dii svoji piihl6Skou, adresovanou svazku.
elenstvi ve svazku zanikfr
a) pisemnym prohl65enim dlena o vystoupeni ze svazku, piidemZ bude-li prohl65eni

svazku dorudeno do 30. 6., pak fdinky vystoupeni nast6vaji posledniho dne
kalend6iniho roku, ve kter6m bylo prohl65eni.svazku dorudeno; bude-li dorudeno
pozddji (1.7. aZ,31. I2.), pak ridinky vystoupeni nasthvaji aZ k poslednfmu dni roku
n6sledujiciho po roce, v ndmi.bylo prohl5Seni obce svazku dorudeno. Prohl6Seni nemusi
byt odtvodndno. K prohl65eni musi ljrt piipojeno usneseni zastupitelstva vystupujici
obce o vyslovenf souhlasu s ukondenim dlenstvi obce ve svazku. Clenskd schtze svazku
na sv6 nejbliZ5i schrizi vystoupeni dlena vezme na v6domi. Obec, jejiZ dlenstvi ve
svazku zaniklo, jakol. i dobrovolnli svazek jsou povinni ve5kerd svd zdvazky vypoi6dat
nejpozddji do 6 mdsicti ode dne zilniku dlenstvi.

b) rozhodnutim dlensk6 schrize svazku o r,ryloudeni dlena pro nezaplaceni dlens\fch
piispdvkfr po dobu del3i Sesti mdsicfi; ridast dlena zanikhposlednim dnem kalend6iniho
roku, v ndmL bylo o vyloudenf dlena rozhodnuto. Rozhodnuti o vyloudeni dorudi
piedseda svazku vylouden6mu dlenu pisemnym oznfimenim;

c) rozhodnutim dlensk6 schrize svazku o vyloudeni dlena pro hrubd poruSeni t6to smlouvy
nebo stanov svazku nebo pro opakovan6 neplndni povinnosti dlena svazku; nhvrhna
vyloudeni mtfie podat piedseda svazku nebo tii dlenov6 svazku; ridast dlena zanikfr
poslednim dnem kalend6iniho roku, v ndmZ bylo o vyloudeni dlena rozhodnuto.
Rozhodnutf o vyloudeni dorudi piedseda svazku vylouden6mu dlenu pisemnym
ozndmenim;

d) z6nikem dlenanebo svazku.
V piipadd zfiniku dlenstvi m6 tento dlen pr6vo na pomdrnou d5st nespotiebovandho
dlensk6ho pifsp6vku zaobdobi,nakter6 byl dlensky piispdvek zaplacen, skondilo-li dlenstvi
pied uplynutim t6to doby.
Majetkovd vypoi6d6ni se prov6di do 30. 6. n6sledujiciho roku, v ndmZ dlenstvi zaniklo,
piidemZ pii tomto vypoirid6ni se piihliZi:
a) ke vloZen;im prostiedkfim (majetku) obce,
b) k dobd trvini dlenstvi obce v dobd vytv6ieni t6chto majetkovych hodnot,
c) k podflu dan6 obce na celkov6 aktivni dinnosti svazku po dobu twhnijejiho dlenstvi,
d) k platbd dlenskych piispdvkt a plndni dal5ich povinnosti dlena svazku,
e) k ostatnim okolnostem hodnych zietele majicich vliv na stanoveni vypoi6d6ni,piideml,

podptrnou metodou je pomdrn6 vypoi6d6ni podle podtu obyvatel k 31.12. roku
piedchazejicfho datu vypoi6d6nf; dlensk6 schrize musi pii rozhodov6ni o vypoi6d6ni
dbdtzilkladniho cile zachov1ni efektivni dinnosti svazku, d61e toho, aby nebyla realizaci
vypoi6d6ni ohroZena vlastni dinnost svazku a jeho tfteI zaloLeni vyj6dienlf v tdchto
stanov6ch a smlouv6, a toho, aby i pii zachov6ni t6chto zikladnich atributri bylo
vypoi6d6ni vevztahuk dan6 obci objektivni. Sv6 rozhodnutije dlenskS schtze povinna
strudnd odtvodnit.

Obdobnd se postupuje pii vypoiilddni majetku svazku v pifpadd zru5eni (zriniku) svazku.
V piipadd, Le svazekvl.tvoii ztrdtu, kterou nemtZe pokryt vlastnimi zdroji, dlenovd svazku
se podili na rihradd tdto ztrdty pom6md podle podtu obdanri k3l. 12. roku piedchinejiciho
ridetnimu obdobi, ve kter6m ztrhtavznikla, nebude-li dlenskou schrizi urdeno jinak.
Zaudelem piipadn;ich majetkovych vypoi6d6ni vede svazek tomu odpovidajici evidenci
majetku svazku v dasov6m rozliSeni. Pokyny k ndleZitostem tdto evidence d6v6 kontrolnf
komise svazku.
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Clfnek 7

Vznik a zfnik svazku obci
Svazek obci se zaklfudd uzavienim (podpisem) smlouvy o vy'tvoieni svazku obci

(zakladatelsk6 sml ouvy) .

Zmdny t6to Smlouvy schvaluji st6vajici dlenovd svazku.

Pro nov6 dleny je tato Smlouva ridinn6 dnem jejich podpisu prohlS5eni o piistoupeni k t6to

Smlouvd, rozhodnuti nejr,rySSiho org6nu svazku a souhlasu v5ech st6vajicich dlenri svazku,

podle toho, kter6 skutednost nastane pozddji, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Svazek obci nabyvhprhvni osobnosti (vzrnkh) z6pisem do registru svazkri obci, vedendho

u Krajskdho riiadu Jihomoravsk6ho kraje.

Zarik svazku obci nast6vhvymazem z registru svazkri obci vedendho u Krajsk6ho riiadu

Jihomoravsk6ho kraje.
V piipad6, Ze majetek svazku obci nebude piech6zet na prhvniho n6stupce svazku obci,

jmenuje dlensk6 schrize likvid6tora, ktery provede likvidaci majetku svazku obci.

Likvidadni zristatek bude rozddlen mezi jednotliv6 dleny v pomdru odpovidajicim podtu

obyvatel jednotlivych dlenri k31.I2. piedchoziho roku.

tkflnek 8

Z6v6re(n6 ustanoveni
Stanovy svazku jsou uvedeny v piiloze d. 1, kter6 je nedilnou soud6sti t6to Smlouvy, a

stanovuji podrobnosti ve smyslu $ 50 odst. 2 obecniho ziizeni.
Dojde-li ke stietu ripravy vyj6dien6 v t6to Smlouvd a ve Stanovilch, anepodaii-li se vyie5it
jej vlfkladem, m6 tato Smlouva pied Stanovami piednost.

PIati, Le n6vrh t6to Smlouvy poddv6 ostatnim smluvnim stran6m, jak jsou vy'jmenov6ny

v dl6nku 2 teto Smlouvy, ta smluvni strana, jejii, zastupitelstvo se o n6vrhu usnese jako

prvni.
Smluvni strany si vyslovnd vymifluji, Le tato Smlouva nabyvh ridinnosti jiZ dnem podpisu

v poiadi tieti smluvni stranou a timto dnem je dobrovolny svazek obci zaloLen; Smlouva je

oteviena i pro dalSi obce, piidemZ podpisy dal5ich smluvnich stran, jak jsou vyjmenov6ny

v dl6nku 2 teto Smlouvy, piedstavuji piistoupeni takovd obce k t6to Smlouvd a Stanov6m

ve zndni,jakd bude ridinn6 v den rozhodnuti zastupitelstva takov6 obce o piistoupeni k t6to

Smlouvd. Smluvni strany, jeL. svazek zalolily, jakol, i ti ridastnici, kteii by piistoupili
posl6ze, s piistoupenim tdchto obci souhlasi. V n6vrhu nazhpis dobrovoln6ho svazku obci

do piislu5n6ho rejstiiku bude uvedeno, kter6 obce svazek zaloLily a kter6 obce do doby

pod6ni n6vrhu nazdpiske Smlouvd piistoupily. Piistup ke Smlouvd pro obce vyjmenovan6

v dlrlnku 2t6to Smlouvy neni podmindn schvSlenim nejvy35iho org6nu svazku.

Prvni dlenov6 org6nfi svazku, jak jsou vyjmenov6ni shora, mohou byt zvoleni

korespondendnd tak, Ze o nich hlasuje nejprve prvni smluvni strana, jak je sama navrhla,

anebo jak ji je jin6 osoby navrhly, a o osobiich, jak je prvni strana schv6lila, pak druh6 a

naposledy pak tieti smluvni strana. KaZdA z uvedenych (volebnich) smluvnich stran m6

jeden hlas. Osoby budou zvoleny, hlasovaly-li pro nd alespof, dvd smluvni strany. Zvoleni
osvddduji vlipisy z usneseni zastupitelstev obci, kter6 jako prvni tii o uzavieni tdto Smlouvy

hlasovaly.
Smluvni strany se zavazuji svolat zasedhni dlensk6 schfize k nov6 volbd dlenri org6nfi

svazku vobdobi od 7. listopadu do 31. ledna 2018 tak, aby obsazeni funkci reflektovalo

aktu6lni stav nat6to Smlouvd participujicich smluvnich stran, nestane-li se tak najind diive

konan6 dlensk6 schfizi. Volba v tomto obdobi mriZe probdhnout i formou per rollam;

podrobnosti piijim6ni takov6ho usneseni (o volbd kandid6tri do org6nri svazku) upravuji

Stuttony s tim, Ze navrhovatelem hlasov6nf per rollam, jakoL i kandid6tfr do jednotlivych

org6nri, bude obec Sudice.

2.
a
J.

4.

5.

6.

1.

2.

J.

4.

5

6.



7. ZmdniI nebo doplnit tuto Smlouvu je moZn6 pouze formou pisemn6ho dodatku; dodatky

museji byt vzestupnE dislov6ny. Obdobnd pisemn6 forma plati pro jedn6ni, jfmZ se tato

Smlouva, nebo ndktery z dodatkri 2ru3i.

8. Osoby, kter6 podepisuji za zakladatele (dlena svazku) tuto Smlouvu, svym podpisem

stvrzuji platnost svych opr6vndni.
9. Zakladatele prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podepsiinim piedetli, LebyIa uzaviena po

vzirjemndmprojednani podle jejich vrile, Ze se dohodli na jejim obsahu.

10. Tato Smlouva je sepsdna v dvou vyhotovenich s platnosti origin6lu, piidemZ kaLdy ze

zakladatelir obdrli po jednom vyhotoveni a dal5i budou piilohou n6vrhu na zhpis do

rejstiiku svazku obci. 4

1 1. Smluvni strany prohla5uji, Le text Smlouvy byl schv6len jejich zastupitelstvy a vyjadiuje
vrili smluvnich stran, coi.niZe stvrzuji podpisy opr6vndnych osob.

12. KpiedloZeni n6vrhu na zdpis dobrovoln6ho svazku obcf a piedloZeni povinnych pifloh
Krajsk6mu uiadu Jihomoravsk6ho kraje je povdien

Zakladatelskou smlouvu podepsali statut6rni z6stupci (nebo zmocndnci) obci:

V


