SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Účastníci smlouvy – zakládající členové
1) Obec Cítov, IČ: 00236764
se sídlem v Cítově, Cítov č.p. 203, PSČ: 277 04
zastoupená starostkou obce paní Marií Havelkovou
2) Obec Dolní Beřkovice, IČ: 00236799
se sídlem v Beřkovicích, Klášterní 110, PSČ: 277 01
zastoupená starostkou Danuší Smolovou
3) Obec Hořín, IČ: 00236837
se sídlem v Hoříně, Hořín č.p. 19, PSČ: 276 01
zastoupená místostarostou obce Ing. Alešem Donnerem
4) Obec Chlumín, IČ: 00236853
se sídlem v Chlumíně, Chlumín č.p. 44, PSČ: 277 43
zastoupená starostou Vítem Vogeltanzem
5) Obec Kamenný Most, IČ: 00663956
se sídlem v Kamenném Mostě, Kamenný Most č.p. 80, PSČ: 273 26
zastoupená starostou Vladimírem Vorlem
6) Obec Tupadly, IČ: 00236519
se sídlem v Tupadlech, Tupadly č.p. 4, PSČ: 277 21
zastoupená starostou Jiřím Honzíkem
7) Obec Všestudy, IČ: 00237311
se sídlem ve Všestudech, Všestudy č.p. 7, PSČ: 277 46
zastoupená starostou Václavem Smolíkem
I. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je vytvoření zájmového svazku měst a obcí (dále jen „Svazek“) –
akcionářů společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085,
PSČ: 272 80, IČ: 46356991 (dále jen „VKM“) k zabezpečení povinností vyplývajících ze
zákona č. 12/2000 Sb., § 35, odst. 2 zákona o obcích (obecní zřízení).
Ustanovení blíže touto smlouvou nespecifikovaná se řídí Stanovami Svazku měst a obcí
VKM (dále jen „Stanovy“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
II. Předmět smlouvy
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. – Zákon o obcích (obecní zřízení) a v souladu
s usnesením obecních zastupitelstev smluvní strany zakládají touto smlouvou svazek obcí,
jehož předmětem činnosti je:
2.1. Zajištění jednotného postupu při vyjednávání s VKM při úpravě cen vodného a
stočného
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2.2. Stanovení priorit pro investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na
území měst a obcí (které jsou členy Svazku), které jsou realizovány z části nebo jen
z vlastních prostředků VKM. Za vodovody a kanalizace se považují zařízení dle normy
ČSN 736510 (základní názvosloví vodního hospodářství).
2.3. Zajištění jednotného postupu při výběru strategického partnera pro realizaci případného
pronájmu majetku společnosti VKM při podmínce ponechání akcií v majetku členů
Svazku nebo jednotného postupu při prodeji akcií VKM.
2.4. Zajištění výběru zástupců do představenstva a dozorčí rady VKM.
2.5. Zastupování členů Svazku při jednání a hlasování na valných hromadách VKM, kteří na
těchto valných hromadách nebudou přítomni.
III. Název a sídlo Svazku
3.1. Svazek obcí je právnickou osobou jednající navenek samostatně a registrovanou dle
zákona č. 40/1964 Sb., § 20 písm.i) – občanský zákoník.
3.2. Smluvní strany se dohodly na tomto názvu Svazku: Svazek měst a obcí VKM
3.3. Smluvní strany se dohodly, že sídlem Svazku je: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IV. Stanovy Svazku
Stanovy Svazku jsou nedílnou součástí této smlouvy a obsahují následující:
• název a sídlo členů svazku obcí,
• název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
• orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich
rozhodování,
• majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
• zdroje příjmů svazku obcí,
• práva a povinnosti členů svazku obcí,
• způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
• podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání
majetkového podílu,
• obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.
V. Přistoupení člena ke smlouvě
5.1. Ke smlouvě může přistoupit na základě svého rozhodnutí každá obec (město), která je
akcionářem VKM a neuzavřela žádný smluvní vztah, kterým by převedla nebo se
zavázala v budoucnu převést hlasovací či jiná práva k akciím a má o členství ve Svazku
zájem a přistoupí ke smlouvě a Stanovám Svazku.
5.2. K přistoupení nového člena dojde schválením této smlouvy a Stanov Svazku
zastupitelstvem nově přistupující obce či města a následně podpisem této smlouvy.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
Práva účastníků smlouvy:
6.1. Účastnit se schůzí valné hromady prostřednictvím svých zástupců.
6.2. Volit orgány svazku obcí a navrhovat do nich své kandidáty.
6.3. Průběžně kontrolovat plnění předmětu smlouvy.
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6.4. Kontrolovat hospodaření s finančními prostředky určenými k naplnění účelu této
smlouvy, (nahlížet do účetních dokladů svazku obcí, kontrolovat příjmy a výdaje.
Případně si pořizovat opisy těchto dokladů).
Povinnosti účastníků smlouvy:
6.5. Napomáhat podle svých možností k naplnění účelu této smlouvy.
6.6. Přispívat pravidelně členskými příspěvky na činnost Svazku v termínech a ve výši
schválených valnou hromadou Svazku.
6.7. Plnit v rozsahu a v termínech schválených valnou hromadou smluvní závazky vůči
třetím osobám.
6.8. Zdržet se chování, které by naplnění účelu smlouvy ztížilo nebo znemožnilo.
VII. Podíl na majetku Svazku, vypořádání
7.1. Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí na základě této smlouvy se stává
spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy.
7.2. Ze závazků vůči třetím osobám, které vzniknou na základě činnosti Svazku, budou
členové Svazku přispívat v poměrné výši vztahující se k počtu akcií VKM, které člen
vlastní.
7.3. Podíly na majetku, které vzniknou na základě činnosti Svazku, připadají každému členu
Svazku v poměrné výši vztahující se k počtu akcií VKM, které člen vlastní.
7.4. V případě vystoupení člena ze Svazku nemá odstupující člen nárok na žádné majetkové
vypořádání.
VIII. Způsob ukončení smluvního vztahu
8.1. Účastníci této smlouvy mohou od smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
8.2. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno k rukám předsedy Svazku,
přičemž odstoupení od smlouvy se považuje za učiněné dnem doručení na poslední
známou adresu sídla Svazku, v pochybnostech se má za to, že se jedná o adresu
uvedenou v čl. III této smlouvy.
8.3. K ukončení smluvního vztahu dojde v případě, že člen Svazku prodá akcie VKM či
převede práva s těmito akciemi spojená.
8.4. Účastníkovi smlouvy může být také jeho vztah ukončen ze strany Svazku, a to v případě
vážného porušení některého z ustanovení této smlouvy nebo Stanov.
IX. Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy
9.1. Účastníci této smlouvy jsou touto smlouvou vázáni ode dne platného přistoupení člena
blíže specifikovaného v článku V. této smlouvy.
9.2. Tato smlouva je platná ode dne podpisu všemi zakládajícími členy Svazku a uzavírá se
na dobu neurčitou.
9.3. K ukončení této smlouvy může dojít:
• zánikem předmětu smlouvy
• naplněním předmětu smlouvy
• odstoupením všech jejích účastníků od smlouvy
• dohodou účastníků
• rozhodnutím valné hromady o zrušení Svazku
• zánikem všech jejích účastníků
9.4. Způsob zániku Svazku je blíže specifikován ve Stanovách.
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X. Obecná ustanovení
10.1. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou Stanovy Svazku. Tato smlouva je vyhotovena v 9
stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakládající účastník Svazku, jeden bude
uložen v sídle Svazku a jeden bude spolu se Stanovami přílohou k návrhu na zápis do
registru sdružení vedeného u příslušného Krajského úřadu.
10.2. Nově přistupující členové Svazku jakož i původní členové dostanou vždy jedno
vyhotovení v notářsky ověřené podobě po přistoupení nového člena Svazku, přičemž
originál smlouvy bude vždy uložen v sídle Svazku.
10.3. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy na
této smlouvě.

V Kralupech nad Vltavou dne 3.4.2003
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