Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov

1.

Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65, IČO 00240567
zastoupená Mgr. Vladimírem Zámyslickým, starostou

2.

Obec Zvánovice, Růžové náměstí 158, 251 65, IČO 00241075
zastoupená Jaroslavem Švarcem, starostou

3.

Obec Kaliště, Kaliště 53, 251 65 IČO, 00240265
zastoupená Ing. Renatou Kalcovskou, starostkou

uzavírají podle § 49 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto:
smlouvu
o zřízení dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov
(dále jen „Svazek“)

za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména stavby nové budovy základní školy a
zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území
členských obcí a dětí umístěných na jejich území ve školských zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, které se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských
zařízeních.
Čl. I
1. Účastníci této smlouvy zřizují touto smlouvou dobrovolný svazek obcí s názvem
Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov a zároveň se stávají jeho prvními
členy.
2. Svazek se zřizuje ke dni podpisu této smlouvy všemi účastníky.
3. Sídlem Svazku je Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65.
4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Stanovy (Dobrovolný svazek obcí Svazková škola
Ondřejov), které stanovují podrobnosti ve smyslu § 50 odst. 2 zákona o obcích.
Čl. II

1. Za účelem, k němuž by vytvořen, zřídí Svazek školskou právnickou osobu, na kterou se
níže uvedené obce zavazují převést činnosti jimi zřízených škol a školských zařízení, a
to:
a) Obec Ondřejov převede činnost základní školy Základní škola bratří Fričů, IZO 102
438 501;
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Čl. III
1. Návrh na zápis Svazku do rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 150 21 bude podán do 1. 8. 2017.
2. K podání tohoto návrhu smluvní strany zmocňují Mgr. Vladimíra Zámyslického,
nar. 29. 5. 1967, bytem Ondřejov - Třemblat, Zvánovická 63, 251 65.
3. Prvním
předsedou
Svazku
obcí
je
Mgr.
Vladimír
Zámyslický,
nar. 29. 5. 1967, bytem Ondřejov - Třemblat, Zvánovická 63, 251 65. Ustavení a složení
dalších orgánů Svazků obcí upravují stanovy.
4. Svazek vzniká dnem zápisu do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem
Středočeského kraje, a to na dobu neurčitou s tím, že v případě, že se nepodaří nejpozději
k 1. 1. 2023 uskutečnit účel této smlouvy ve smyslu čl. II. této smlouvy, účinnost této
smlouvy zaniká a její účastníci jsou povinni navrátit vše, co bylo na jejím základě do
svazku vloženo, a současně všem subjektům, které byly touto smlouvou jakkoli vázáni,
jejich závazky v celém rozsahu zanikají, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, a to
včetně náhrady škody, nebude-li všemi účastníky této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. IV
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 sedmi vyhotoveních, z toho každá obec obdrží 2 vyhotovení,
jedno paré obdrží k registraci Krajský úřad Středočeského kraje. Smluvní strany
prohlašují, že text smlouvy byl schválen jejich zastupitelstvy, která obsahu smlouvy
porozuměla, a prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje svobodnou vůli smluvních stran, což
níže stvrzují podpisy oprávněných jednat za členy svazku.
3. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných očíslovaných dodatků
odsouhlasených všemi účastníky této smlouvy.

V Ondřejově dne…………….

(podpisy oprávněných osob)
Mgr. Vladimír Zámyslický

……………………………………

Jaroslav Švarc

……………………………………

Ing. Renata Kalcovská

……………………………………
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