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ZAKLÁDACÍ SMLOUVA 

Dobrovolného svazku obcí EKOD 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

1. Obce uzavírají dnešního dne 2. 10. 2017 ve smyslu ustanovení § 49 a následujících zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu  
o založení dobrovolného svazku obcí (dále též „DSO“) EKOD (dále jen „Smlouva“). 

2. Uzavřením Smlouvy obce zakládají dobrovolný svazek obcí EKOD (dále též „svazek“)  
ve smyslu příslušných ustanovení obecního zřízení; účinnost Smlouvy, resp. další důležité 
okolnosti pro uzavření a založení svazku jsou upraveny též v článku 8 této Smlouvy.  

 

Článek 2 

Status svazku: 

1. Název:  EKOD 

2. Sídlo svazku: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy 

3. IČO:   (obdrží při zápisu do registru DSO) 

4. Názvy a sídla zakládajících členů svazku: 

a) město Doksy, IČO: 00260444, se sídlem městského úřadu Doksy, náměstí Republiky 
193, zastoupeno Ing. Evou Burešovou, starostkou města, 

b) město Mšeno, IČO: 00237078, se sídlem městského úřadu Mšeno, nám. Míru 1, 
zastoupeno Ing. Martinem Machem, starostou města, 

c) město Dubá, IČO: 00260479, se sídlem městského úřadu Dubá, Masarykovo náměstí 
138/1, zastoupeno Mgr. Zdeňkou Šepsovou, starostkou města, 

d) obec Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem obecního úřadu Jestřebí 142, PSČ: 471 61 

zastoupena Ing. Karlem Schreinerem, starostou obce, 

e) město Mnichovo Hradiště, IČO: 00238309, se sídlem městského úřadu Mnichovo 

Hradiště, Masarykovo náměstí 1, zastoupeno Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., 

starostou města, 
f) město Zákupy, IČO: 00261114, se sídlem městského úřadu Zákupy, Borská 5, 

zastoupeno Ing. Radkem Lípou, starostou města. 
 

5. Prvním členem statutárního orgánu byl zvolen: 

a) předseda svazku: Ing. Martin Mach, dat. nar. 13. 06. 1968, adresa trvalého bydliště 
Jezerní 445, 277 35 Mšeno, starosta města Mšeno, datum vzniku funkce 2. 10. 2017, 

jeho zástupci jsou: 

b) 1. místopředseda svazku: Ing. Eva Burešová, dat. nar. 2. 7. 1978, adresa trvalého 
bydliště B. Němcové 873, 472 01 Doksy, starostka města Doksy, datum vzniku funkce 
2. 10. 2017, 

c) 2. místopředseda svazku: Ing. Karel Schreiner, dat. nar. 4. 12. 1966, adresa trvalého 
bydliště Jestřebí 86, 471 61 Jestřebí, starosta obce Jestřebí, datum vzniku funkce  
2. 10. 2017. 
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6. Prvními členy předsednictva svazku byli zvoleni: 

a) Mgr. Ondřej Lochman, dat. nar. 30. 10. 1980, adresa trvalého bydliště 5. května 46,  
295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá,  starosta města Mnichovo Hradiště, datum vzniku 
funkce 2. 10. 2017. 

7. Prvními členy kontrolní komise svazku byli zvoleni: 

a) Mgr. Zdeňka Šepsová, dat. nar. 7. 4. 1957, adresa trvalého bydliště Luční 331, 471 41 
Dubá, starostka obce Dubá, datum vzniku funkce 2. 10. 2017, 

b) Ing. Radek Lípa, dat. nar. 8. 12. 1979, adresa trvalého bydliště Okružní 393, 471 23 
Zákupy, starosta města Zákupy, datum vzniku funkce 2. 10. 2017. 

8. Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání a 
své dluhy. 

9. Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů; svazek není oprávněn ručit 
za dluhy třetích osob. 

10. Svazek se zakládá na dobu neurčitou. 
 

 

Článek 3 

Cíle a zájem svazku 
 

Svazek je založen za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů 
oběhové hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky dosud vynakládané jednotlivými 
členy svazku. 

Článek 4 

Předmět činnosti 
 

1. Hlavním předmětem činnosti svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a 
péče o životní prostředí, a to zejména:  
a) vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové 

hospodářství, 
b) zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné legislativy, 
c) poradenská a osvětová činnost. 

2. 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. 

3. 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 postupovat v souladu s právním řádem. 

4. 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. 
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Článek 5 

Práva a povinnosti členů svazku 
 

1. Základní práva členů svazku: 
a) právo účastnit se na činnosti svazku v rozsahu jeho vlastních zájmů a mít z toho 

plynoucí prospěch, 
b) právo účastnit se v orgánech svazku, 
c) právo volit a odvolávat členy orgánů svazku, 
d) právo na informace o činnosti a finančních záležitostech svazku a právo vyjadřovat se 

k nim, 

e) právo používat prostředky, zařízení a další majetek svazku v souladu se stanovenými 
podmínkami a rozsahem své faktické činnosti ve svazku, 

f) právo navrhovat změny stanov a jiných vnitřních dokumentů svazku. 

2. Základní povinnosti členů svazku: 
a) naplňovat poslání a cíle svazku, 
b) prosazoval zájmy svazku u třetích osob, 
c) slaďovat obecní zájmy se zájmy svazku, 
d) dodržovat stanovy, závazné pokyny orgánů svazku a realizovat závěry rozhodnutí 

členské schůze, 

e) na veřejnosti vystupovat tak, aby bylo chráněno dobré jméno svazku, 
f) platit členské příspěvky v dohodnutých termínech a ve schválené výši; z důvodu 

hodných zřetele může členská schůze platbu členských příspěvků prominout, přičemž 
za důvody hodné zřetele se považuje skutečnost, že členská obec využívá pouze část 
výhod svazku, a jinak se na jeho činnosti nepodílí a nečerpá z tohoto členství 
významnější prospěch, a svazek má zájem, aby tato obec byla členem svazku z důvodu 
prospěšnosti tohoto členství obce pro svazek; členská schůze takové rozhodnutí musí 
přijmout jednomyslně. 

Článek 6 

Vznik a zánik členství a způsob majetkového vypořádání 
 

1. Členství zakládajících obcí vzniká uzavřením této smlouvy o vytvoření dobrovolného 
svazku obci (dále jen „zakládající členové svazku“). 

2. Členství nových obcí nejprve schválí nejvyšší orgán svazku na základě jejich písemného 
prohlášení, že přistupují k této Smlouvě a Stanovám svazku, jakož i k rozhodnutím na jejich 
základě přijatým (dále jen „noví členové svazku“); se vstupem nové obce musí následně 
vyjádřit souhlas i stávající členové svazku. Obec se stává členem svazku dnem, který 
nastane u skutečností v předchozí větě uvedených později. 

3. Členy svazku se mohou stát obce a města České republiky, přičemž nestanoví-li tato 

smlouvy nebo Stanovy svazku jinak, mají všichni členové svazku stejná práva a povinnosti. 
Obec svůj zájem stát se členem svazku vyjádří svojí přihláškou, adresovanou svazku. 

4. Členství ve svazku zaniká: 
a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze svazku, přičemž bude-li prohlášení 

svazku doručeno do 30. 6., pak účinky vystoupení nastávají posledního dne 
kalendářního roku, ve kterém bylo prohlášení svazku doručeno; bude-li doručeno 
později (1. 7. až 31. 12.), pak účinky vystoupení nastávají až k poslednímu dni roku 
následujícího po roce, v němž bylo prohlášení obce svazku doručeno. Prohlášení nemusí 
být odůvodněno. K prohlášení musí být připojeno usnesení zastupitelstva vystupující 
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obce o vyslovení souhlasu s ukončením členství obce ve svazku. Členská schůze svazku 

na své nejbližší schůzi vystoupení člena vezme na vědomí. Obec, jejíž členství ve 
svazku zaniklo, jakož i dobrovolný svazek jsou povinni veškeré své závazky vypořádat 
nejpozději do 6 měsíců ode dne zániku členství. 

b) rozhodnutím členské schůze svazku o vyloučení člena pro nezaplacení členských 
příspěvků po dobu delší šesti měsíců; účast člena zaniká posledním dnem kalendářního 
roku, v němž bylo o vyloučení člena rozhodnuto. Rozhodnutí o vyloučení doručí 
předseda svazku vyloučenému členu písemným oznámením; 

c) rozhodnutím členské schůze svazku o vyloučení člena pro hrubé porušení této smlouvy 
nebo stanov svazku nebo pro opakované neplnění povinností člena svazku; návrh na 
vyloučení může podat předseda svazku nebo tři členové svazku; účast člena zaniká 
posledním dnem kalendářního roku, v němž bylo o vyloučení člena rozhodnuto. 
Rozhodnutí o vyloučení doručí předseda svazku vyloučenému členu písemným 
oznámením; 

d) zánikem člena nebo svazku. 

5. V případě zániku členství má tento člen právo na poměrnou část nespotřebovaného 
členského příspěvku za období, na které byl členský příspěvek zaplacen, skončilo-li členství 
před uplynutím této doby. 

6. Majetkové vypořádání se provádí do 30. 6. následujícího roku, v němž členství zaniklo, 

přičemž při tomto vypořádání se přihlíží: 
a) ke vloženým prostředkům (majetku) obce, 

b) k době trvání členství obce v době vytváření těchto majetkových hodnot, 
c) k podílu dané obce na celkové aktivní činnosti svazku po dobu trvání jejího členství, 
d) k platbě členských příspěvků a plnění dalších povinností člena svazku, 
e) k ostatním okolnostem hodných zřetele majících vliv na stanovení vypořádání, přičemž 

podpůrnou metodou je poměrné vypořádání podle počtu obyvatel k 31.12. roku 
předcházejícího datu vypořádání; členská schůze musí při rozhodování o vypořádání 
dbát základního cíle zachování efektivní činnosti svazku, dále toho, aby nebyla realizací 
vypořádání ohrožena vlastní činnost svazku a jeho účel založení vyjádřený v těchto 
stanovách a smlouvě, a toho, aby i při zachování těchto základních atributů bylo 
vypořádání ve vztahu k dané obci objektivní. Své rozhodnutí je členská schůze povinna 

stručně odůvodnit. 

7. Obdobně se postupuje při vypořádání majetku svazku v případě zrušení (zániku) svazku. 

8. V případě, že svazek vytvoří ztrátu, kterou nemůže pokrýt vlastními zdroji, členové svazku 
se podílí na úhradě této ztráty poměrně podle počtu občanů k 31. 12. roku předcházejícího 
účetnímu období, ve kterém ztráta vznikla, nebude-li členskou schůzí určeno jinak. 

9. Za účelem případných majetkových vypořádání vede svazek tomu odpovídající evidenci 
majetku svazku v časovém rozlišení. Pokyny k náležitostem této evidence dává kontrolní 
komise svazku. 

 

Článek 7 

Vznik a zánik svazku obcí 
 

1. Svazek obcí se zakládá uzavřením (podpisem) smlouvy o vytvoření svazku obcí 
(zakladatelské smlouvy). 

2. Změny této Smlouvy schvalují stávající členové svazku.  
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3. Pro nové členy je tato Smlouva účinná dnem jejich podpisu prohlášení o přistoupení k této 
Smlouvě, rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku a souhlasu všech stávajících členů svazku, 
podle toho, která skutečnost nastane později, nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

4. Svazek obcí nabývá právní osobnosti (vzniká) zápisem do registru svazků obcí, vedeného 
u Krajského úřadu Libereckého kraje. 

5. Zánik svazku obcí nastává výmazem z registru svazků obci vedeného u Krajského úřadu 
Libereckého kraje. 

6. V případě, že majetek svazku obcí nebude přecházet na právního nástupce svazku obcí, 
jmenuje členská schůze likvidátora, který provede likvidaci majetku svazku obcí. 
Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi jednotlivé členy v poměru odpovídajícím počtu 
obyvatel jednotlivých členů k 31.12. předchozího roku. 
 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Stanovy svazku jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a 

stanovují podrobnosti ve smyslu § 50 odst. 2 obecního zřízení. 

2. Dojde-li ke střetu úpravy vyjádřené v této Smlouvě a ve Stanovách, a nepodaří-li se vyřešit 
jej výkladem, má tato Smlouva před Stanovami přednost. 

3. Platí, že návrh této Smlouvy podává ostatním smluvním stranám, jak jsou vyjmenovány 
v článku 2 této Smlouvy, ta smluvní strana, jejíž zastupitelstvo se o návrhu usnese jako 
první. 

4. Smluvní strany si výslovně vymiňují, že tato Smlouva nabývá účinnosti již dnem podpisu 

v pořadí třetí smluvní stranou a tímto dnem je dobrovolný svazek obcí založen; Smlouva je 
otevřena i pro další obce, přičemž podpisy dalších smluvních stran, jak jsou vyjmenovány 
v článku 2 této Smlouvy, představují přistoupení takové obce k této Smlouvě a Stanovám 

ve znění, jaké bude účinné v den rozhodnutí zastupitelstva takové obce o přistoupení k této 
Smlouvě. Smluvní strany, jež svazek založily, jakož i ti účastníci, kteří by přistoupili 
posléze, s přistoupením těchto obcí souhlasí. V návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí 
do příslušného rejstříku bude uvedeno, které obce svazek založily a které obce do doby 
podání návrhu na zápis ke Smlouvě přistoupily. Přístup ke Smlouvě pro obce vyjmenované 
v článku 2 této Smlouvy není podmíněn schválením nejvyššího orgánu svazku. 

5. První členové orgánů svazku, jak jsou vyjmenováni shora, mohou být zvoleni 
korespondenčně tak, že o nich hlasuje nejprve první smluvní strana, jak je sama navrhla, 
anebo jak jí je jiné osoby navrhly, a o osobách, jak je první strana schválila, pak druhá a 

naposledy pak třetí smluvní strana. Každá z uvedených (volebních) smluvních stran má 
jeden hlas. Osoby budou zvoleny, hlasovaly-li pro ně alespoň dvě smluvní strany. Zvolení 
osvědčují výpisy z usnesení zastupitelstev obcí, které jako první tři o uzavření této Smlouvy 
hlasovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují svolat zasedání členské schůze k nové volbě členů orgánů 
svazku v období od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2018 tak, aby obsazení funkcí reflektovalo 
aktuální stav na této Smlouvě participujících smluvních stran, nestane-li se tak na jiné dříve 
konané členské schůzi. Volba v tomto období může proběhnout i formou per rollam; 
podrobnosti přijímání takového usnesení (o volbě kandidátů do orgánů svazku) upravují 
Stanovy s tím, že navrhovatelem hlasování per rollam, jakož i kandidátů do jednotlivých 
orgánů, bude město Doksy. 
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7. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu je možné pouze formou písemného dodatku; dodatky 

musejí být vzestupně číslovány. Obdobně písemná forma platí pro jednání, jímž se tato 
Smlouva, nebo některý z dodatků zruší. 

8. Osoby, které podepisují za zakladatele (člena svazku) tuto Smlouvu, svým podpisem 
stvrzují platnost svých oprávnění. 

9. Zakladatele prohlašují, že si tuto smlouvu před podepsáním přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich vůle, že se dohodli na jejím obsahu. 

10. Tato Smlouva je sepsána v 10 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý ze 
zakladatelů obdrží po jednom vyhotovení a další budou přílohou návrhu na zápis do 
rejstříku svazku obcí. 

11. Smluvní strany prohlašují, že text Smlouvy byl schválen jejich zastupitelstvy a vyjadřuje 
vůli smluvních stran, což níže stvrzují podpisy oprávněných osob. 

12. K předložení návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí a předložení povinných příloh 
Krajskému úřadu Libereckého kraje je pověřena Ing. Eva Burešová, nar. dne 02.07.1978, 

bytem Boženy němcové 873, 472 01 Doksy. 

 

Zakladatelskou smlouvu podepsali statutární zástupci (nebo zmocněnci) obcí: 
 

 

Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Doksy dne 13. 09. 2017  

pod číslem usnesení Z 84/17. 

město Doksy 

V Doksech dne 02. 10. 2017   Ing. Eva Burešová, starostka města, v. r.  

 

 

Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Mšeno dne 25. 09. 2017  

pod číslem usnesení 6/14/2017. 
město Mšeno  

V Doksech dne 02. 10. 2017    Ing. Martin Mach, starosta města, v. r.  

 

 

Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Dubá dne 21. 09. 2017 

pod číslem usnesení 6 - 7/2017. 

město Dubá 

V Doksech dne 02. 10. 2017    Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města, v. r.  

 

 

Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Jestřebí dne 26. 09. 2017  
pod číslem usnesení 35/2017. 

obec Jestřebí  
V Doksech dne 02. 10. 2017    Ing. Karel Schreiner, starosta obce, v. r.  

 

 

Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne  

11. 09. 2017 pod číslem usnesení č. 79 až 82. 

město Mnichovo Hradiště  
V Doksech dne 02. 10. 2017    Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města, v. r.  
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Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Zákupy dne 27. 09. 2017  
pod číslem usnesení 248/2017/ZM. 

město Zákupy 

V Doksech dne 02. 10. 2017    Ing. Radek Lípa, starosta města, v. r.  

 

 

  

 

 

  


