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Zakladatelská smlouva 
o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

„Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín“ 

/DSOV – Jindřín/ 

(dále jen „smlouva“) 

Preambule 
Níže uvedeného dne uzavírají níže uvedení účastníci (obce) tuto smlouvu o vytvoření dobrovolného 

svazku obcí pod názvem „Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín“ /DSOV – Jindřín/ (dále jen 

„svazek“). Svazek je zakládán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů a v platném znění (dále jen „zákon“), zejména v souladu s § 46 a § 49 až 53 

zákona. Vůle k založení svazku je vyjádřena schválením této smlouvy zastupitelstvy jednotlivých obcí. 

Čl. 1. Účastníci smlouvy (zakladatelé svazku) 
Účastníky této smlouvy – smluvními stranami – jsou následující obce: 

Obec Horšice, IČO 00256609, Horšice 7, 334 55 Horšice 

zastoupená starostou obce Ing. Stanislavem Dobrým 

Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce 100, 334 01 Přeštice 

zastoupená starostou obec Miroslavem Mrázem 

Čl. 2. Název a sídlo svazku 
2.1. Název svazku:  Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín 

2.2. Sídlo svazku: Horšice 7, 334 55 Horšice 

Čl. 3. Předmět a rozsah smlouvy 
Předmětem této smlouvy je vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem „Dobrovolný svazek obcí pro 

vodovody – Jindřín“, jehož předmětem činnosti je zabezpečování společného postupu při zásobování 

vodou na území členských obcí a dále společný postup při naplňování povinností stanovených zákonem 

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění a prováděcí vyhláškou Ministerstva 

zemědělství ČR č. 428/2001 Sb. v platném znění k tvorbě plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací (infrastruktury) vytvořením fondu obnovy infrastruktury pro jednotlivé členské obce svazku. 

Dalším cílem svazku pak je společný poustup při získávání finančních prostředků na výstavbu, obnovu a 

modernizaci vodovodů. 

Čl. 4. Práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy 
4.1. Účastníci smluv jsou vázáni společně a nerozdílně k závazkům vůči třetím osobám a výčet 

veškerých práv a povinností jednotlivých účastníků smlouvy je specifikován ve Stanovách svazku, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

4.2. Práva a povinnosti uskutečňují účastníci smlouvy (zakladatelé svazku) zejména prostřednictvím 

orgánu svazku, do nich delegují své zástupce v souladu se Stanovami svazku. 
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Čl. 5. Způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku 
5.1. Vystoupení ze svazku resp. způsob odstoupení účastníků (členů svazku) od smlouvy jsou uvedeny 

ve Stanovách svazku v čl. 11. Členství a členské poměry ve svazku – vznik a zánik členství. 

Čl. 6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

6.2. Obec ve smyslu zákona je návrhem smlouvy vázána ode dne jeho schválení zastupitelstvem obce. 

6.3. Smlouva je platná ode dne schválení ze strany všech zastupitelstev obcí zakládajících svazek. 

Smlouva je účinná dnem registrace Krajským úřadem Plzeňského kraje. 

6.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Stanovy svazku. 

6.5. Smlouva o vytvoření svazku a Stanovy svazku mohou být měněny pouze písemnými dodatky 

odsouhlasenými zastupitelstvy všech členských obcí. 

i) Smlouva je vyhotovena v počtu 5 stejnopisů. Jedno vyhotovení bude součástí žádosti o 

registraci v registru u Krajského úřadu Plzeňského kraje a minimálně dvě vyhotovení budou 

archivovány v sídle svazku. 

6.6. Starostové obcí svým vlastnoručním podpisem a otiskem razítka obce potvrzují, že tato smlouva 

byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a se znalostí důsledků z ní plynoucích v souladu s usnesením 

zastupitelstva příslušné obce. 

6.7. Zakladatelé výslovně zmocňují starostu obce Horšice Ing. Stanislava Dobrého, aby podal návrh 

k registraci svazku Krajskému úřadu Plzeňského kraje. 

V Horšicích dne ……………………….. 

Obec Horšice zastoupená starostou obce Ing. Stanislavem Dobrým 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Obec Dolce zastoupená starostou Miroslavem Mrázem 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 


