
ZAKLADATELSKÁ  SMLOUVA   

Zakladatelská smlouva dobrovolného svazku obcí -   

Mikroregion Jizera 
                                                     

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Dobrovolný svazek obcí „ MIKROREGION JIZERA“  byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců níže uvedených obcí  okresu Liberec dne 

22.04.2002   ke sdružení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem 

účastnickou obec. 

V souladu s §151 odst.5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je svazek obcí "Mikroregion Jizera" právním 

nástupcem "Sdružení obcí Mikroregionu Jizera". 

 

II. Název svazku , sídlo 
2. Název dobrovolného svazku obcí 

"Mikroregion Jizera" 

3. Sídlem svazku : 

Obecní  úřad Příšovice 

463 46 Příšovice 60 

 

III. Předmět činnosti 
4. Předmětem činnosti svazku obcí  jsou  zejména činnosti uvedené v §50 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o 

obcích a dále : 

a/ všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území. 

b/ společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti. 

c/ koordinace významných investičních akcí. 

d/ koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku. 

e/ slaďování zájmů a činností místních samospráv a společný  vliv na výkon státní správy. 

f/ zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s třetími osobami . 

g/ zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných  

akcí. 

h/ propagace svazku  obcí  a jeho zájmového území. 

ch/ spolupráce v oblasti kultury, rekreačního sportu apod. 

5. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty 

podle platných právních norem. 

 

IV. Členové svazku 
6. Zakládajícími členy  svazku obcí  "Mikroregion Jizera"  jsou obce : 

 

Obec   Čtveřín 

zastoupená                 Rudolfem Kubašem 

IČ                               00672092 

 

Obec          Kobyly 

zastoupená                 ing. Jaroslavem Šanderou 

IČ                                00672017 

 

 

Obec                  Lažany 

zastoupená                   Jaroslavem Pekárkem 

IČ                                00671975 

 

Obec                            Paceřice 

zastoupená                   ing. Janem Lamačem 

IČ                                00671967 

 

Obec   Pěnčín 



zastoupená                   Janem Brožkem 

IČ                                00263095 

 

Obec    Příšovice 

zstoupená  Petrem Prádlerem 

IČ   00263125 

 

Obec   Radimovice 

Zastoupená  Miloslavem Bělonožníkem 

IČ   00671932 

 

Obec   Soběslavice 

zastoupená  ing. Radko Rysem 

IČ   00671924 

 

Obec   Svijanský Újezd 

zastoupená  Blahoslavem Kratochvílem 

IČ   00671894 

 

Obec   Svijany 

zastoupená  Josefem Žďárským 

IČ   00671908 

 

Obec   Vlastibořice 

zastoupená  Janem Marešem 

IČ   00671878 

 

Obec    Žďárek 

zastoupená  ing. Ivou Havlíkovou 

IČ   00671860 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Obec                                   Sychrov 

zastoupená                         Janou Vachuškovou 

IČ                                       00263222 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

 

7. Vznik  svazku obcí "Mikroregion Jizera" je podmíněn schválením této zakladatelské smlouvy obecním 

zastupitelstvem každé z výše uvedených obcí. 

8.  Členství ve svazku obcí zaniká : 

a) zánikem obce jako právnické osoby 

b) zánikem svazku obcí 

c) vystoupením obce ze svazku obcí 

d) vyloučením obce ze svazku obcí 

e) neuhrazením ročního členského příspěvku do 12 měsíců od data jeho splatnosti 

Jednotlivé způsoby zániku členství obce ve svazku obcí upravují stanovy svazku obcí, které jsou přílohou a 

nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy. 

V. Orgány svazku obcí a vymezení jejich působnosti 
9.  Orgány svazku obcí jsou : Schůze zástupců členských obcí, předsednictvo, revizní komise . 

10. Vymezení jejich působnosti je upraveno stanovami svazku obcí, které jsou součástí zakladatelské smlouvy. 

 

VI. Majetek  svazku obcí " Mikroregion Jizera" 
11.Majetek  je tvořen : 

 a/ majetkovým vkladem členů 

 b/ jiným vkladem , ve smyslu stanov 

 c/ ročním členským příspěvkem 

12. Majetek svazku obcí se může zvyšovat nebo snižovat v souladu se stanovami. 

 



VII. Právní postavení "Mikroregionu Jizera" 
13. Svazek obcí "Mikroregion Jizera" je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za své závazky. 

14. Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení u Okresního úřadu v Liberci. 

15. Svazek obcí "Mikroregion Jizera " jedná v souladu se stanovami, které jsou přílohou č.1 této smlouvy. 

16. Svazek obcí "Mikroregion Jizera" je právním nástupcem "Sdružení obcí Mikroregionu Jizera". 

 

Zakladatelská smlouva dobrovolného svazku obcí 

                                                        Mikroregion Jizera 
 

 

 

Datum a místo podpisu zakladatelské smlouvy :   

 

Podpisy pověřených zástupců obcí a úřední razítka obcí : 

 


