Smlouva o vytvoření Svazku obcí Pod Beckovem
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Obec Líbeznice,
Mělnická 43,
250 65 Líbeznice
IČO: 00240427
Zastoupena: Mgr. Martinem Kupkou, starostou
a
Obec Bašť,
Obecní 126,
250 65 Líbeznice,
IČO: 00240036
Zastoupena: Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA, starostou
a
Obec Měšice,
Hlavní č.p. 55,
250 64 Měšice u Prahy,
IČO: 00240451
Zastoupena: Ing. Martinem Čackým, starostou
a
Obec Nová Ves,
č.p. 12,
250 63 Mratín,
IČO: 00237132
Zastoupena: Jiřím Melicharem, starostou
a
Obec Předboj,
č.p. 18,
250 72 Kojetice u Prahy,
IČO: 00240630
Zastoupena: Pavlou Příšovskou, starostkou
a
Obec Bořanovice,

Ke Kampeličce 67,
250 65 Líbeznice
Zastoupena: Liborem Řápkem, starostou
a
Obec Zlonín
Zlonín 8
250 64
IČO: 00241067
Zastoupena: Františkem Polákem, starostou
uzavírají dle § 46 odst. 2 písm. b) a násl. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů tuto
smlouvu
o vytvoření Svazku obcí Pod Beckovem (dále jen „Svazek“)
Článek I.
Účel a předmět
1.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak
výstavby a provozu nové základní školy (případně nových základních škol) a následné plnění úkolů
v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí
s místem trvalého pobytu na území členských obcí.

2.
Zakladatelé si současně vyhrazují právo, v době právní existence Svazku, rozšířit předmět jeho
činnosti ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Článek II.
Náležitosti Svazku

1.
Svazek se zřizuje ke dni podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci zakladatelů a to na dobu
neurčitou.
2.

Sídlem Svazku je obec Líbeznice

3.

Název Svazku: Svazek obcí Pod Beckovem

4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou stanovy Svazku, které tvoří její přílohu č. 1.

5.
Stanovy upravují zejména náležitosti vymezené v §50 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích.
Článek III.
Závazek k naplnění účelu
1.
Smluvní strany se dohodly na tom, že Svazek za účelem, ke kterému byl vytvořen, tj. zejména
plnění úkolů v oblasti školství, zřídí školskou právnickou osobu (případně školské právnické osoby)
anebo zvolí jinou vhodnou formu umožňující naplnění tohoto účelu.
2.
Smluvní strany Svazku se zavazují postupovat tak, aby byl naplněn účel dle článku I. této
smlouvy a to v závislosti na formě zvolené dle článku III. odst. 1. této smlouvy.
3.
Smluvní strany Svazku se zavazují prověřit možnost výstavby nové školy na svém území a
předložit k projednání sněmu delegátů Svazku dokument ve formě SWOT analýzy a základní finanční
rozvahy nejpozději do 30. 9. 2019.

Článek IV.
Vznik Svazku
1.
Návrh na zápis Svazku do registru dobrovolných svazků obcí vedeného u Krajského úřadu
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, bude podán do jednoho měsíce od data podpisu
této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva a přiložené stanovy byly podkladem pro
zápis Svazku do rejstříku svazků obcí.
2.

Svazek vzniká dnem registrace Krajským úřadem Středočeského kraje.

3.
Smluvní strany se dohodly, že první předsedkyní Svazku obcí byla na funkční období jednoho
roku ode dne vzniku Svazku zakladateli Svazku určena Pavla Příšovská, starostka obce Předboj. První
předsedkyně Svazku je současně zmocněna, a to ve smyslu udělení plné moci tímto ustanovením
k podání návrhu na zápis Svazku do registru dobrovolných svazků obcí, jakož i k dalším právním
jednáním před vznikem Svazku.
4.
První předsedkyně Svazku je povinna svolat první sněm delegátů do 30 dnů ode dne vzniku
Svazku tj. do 30 dnů po dni registrace Krajským úřadem Středočeského kraje. Pokud tak předsedkyně
Svazku neučiní, může první sněm delegátů svolat kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1.
K účinnosti této smlouvy je nezbytný podpis všech smluvních stran. Tato smlouva nabývá
účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2.
Smlouva se vyhotovuje v devíti vyhotoveních, z nichž každá obec obdrží po jednom vyhotovení.
Dvě vyhotovení obdrží osoba zmocněná v článku IV. této smlouvy k právnímu jednání před vznikem
Svazku obcí.
3.
Tato smlouva byla schválena …….usnesením zastupitelstva obce Líbeznice, č.j……..ze dne …..,
usnesením zastupitelstva obce Bašť, č.j……… ze dne……………., usnesením zastupitelstva obce Měšice,
č.j. …….., ze dne ……………, usnesením zastupitelstva obce Nová Ves, č.j……….., ze dne
……………,usnesením zastupitelstva obce Předboj, č.j. …………..ze dne ………………., usnesením
zastupitelstva obce Bořanovice, č.j. …………..ze dne ………………., usnesením zastupitelstva obce Zlonín,
č.j. …………..ze dne ………………..
4.
Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí
včetně přílohy č. 1 uzavřenou shodnými smluvními stranami dne 12. července 2018.
5.
Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto
smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
podpisy.
Příloha č. 1- Stanovy Svazku obcí Pod Beckovem
V Líbeznicích dne
Za obec Líbeznice
Mgr. Martin Kupka, starosta

Za obec Bašť
Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, starosta

Za obec Měšice
Ing. Martin Čacký, starosta

Za obec Nová Ves
Jiří Melichar, starosta

Za obec Předboj
Pavla Příšovská, starostka

Za obec Bořanovice
Libor Řápek, starosta

Za obec Zlonín
František Polák, starosta

