Smlouva
o vytvořenídobrovolného
svazku obcí
obec DIou!Í Most se síďem Dlouhý Most č.p'193, 463 12 Liberec 25, zastoupenástaŤostorr
panem Rolandem
MizeroB ICO 46744941,
obec Jeřmanice se síďem Jeimanice.Pastevnič'p' z71. 163 l2liberec 25. zstoupená starostoupanem lng'
Karlem Čern1im,1Čo 46744959,
obec Rrídlo se síďem R,íďo Č.p.25z' 468 03 Riiďo' zastoupenástaÍostouparremJaroslavem cwčkem, IČo
00262514,
obec Šimonovicese siďem Šimonoviceě,'p. 70, 463 12 Liberec 25, ZastoupeÍxí
starostou panem Janem
ČiháketrLIČo 00671886.
uzalŤeli tuto

smlouw o vytvořenídobrovo|ného
wazku obcÍ
dle s 46' odst 2' písmb) ztikonač.128/2000sb.' o obcích(obecnízřízení)
(d:i|ejen
o obcích")
"zrákon
Čt.lnexr
Úče|dobrovo|ného
wazku obcí(dálejen waz,ekobcí)
Účelemsvazkuobcíje ochrarraspolečrrých
prostředků
ájmů a zrnnožení
pň prosazováaí
sil a finarrčních
zíměrůpřesaltujících
rozsahema ýznamem každouz členských
sw.ým
obcí.
Čunet n.
Název wazku obcí
Názevsvazkuobcí:M1KRoREGIoN CÍsansrÝ rÁmt
Čtánetm
Síďo wazku obcí
Siďem svazkuobcíje &iďo' obeoúúřad'Riďo'č.p.252,46803 Ríďo - okresJablonecnadNisouČHnettv.
Vztahy mezičlenskýmiobcemi
BěŽnézáleátostiýkajíci se spolďnéěinnostije opnívněna
vyřizovatkažúí
členďáobec,je všakpovinrra
iďormovatostahíčlenské
obceo provedených
opaťenich.
K rozhodnutím
a opatřením
v zíleátostechnikoliv
jsou zejméÍ|á:
běŽnýchjetřebadohody2/3všechčlenslcých
obcí.Takovýmizí.leátostmi
. úkup a prodejvěcíwazkuobcív poňZovací
hodnotě!yšší
neŽ50.000,00Kč,
. přijď a poskytnutí
wěrq
- veškerenaklíd:ání
s fimnčnímiproďďky wazkuobcív čásrce
vyšší
neŽ10.000,00Kč,
. naklád:inís pohleďívkamiwazkuobcív čristre
lyššínď 10.000,00
Kč,
- $edníníníjmunebopďn:íjmuneb1toýchprostor,
- dďšízí,leŽitosti,
kteresemohoupodstatným
obcí.
4ůsobemdotlnoutájmů některez členshích
čtrínetv.
Zrušeníwazku obcí

Svazekobcesezruší:
- roáodlutím učiněným
shromrížděním
starostůpisemnouformor1
. písemnou
výpovědídanoupředposlední
členskou
obcí.
Čtánetlt
Doba'na kt€rou je svazekobcízďožen
Svazekobcíje zaloŽenna dobuneurčitou.

.

ČIánekwL

Přílohoutétosmlouvyjsou ďe s ,o' *o. ,, 'ť"ll*" #,H"}Í"*

wazkuobcí.
rtobrovolného

čtánetvm..
Řešeníneupravenfuh otázek
seřídízákonemo obcích.
otááry toutosmlouvoua povinnoupřilohouvýslovněneřešené
čhnet DL

obce
dodne
óbec
svaxu:.
Čtensrrí
""*nn"stvem
"**..'a*,Ú.iHx""á.nllTi#j$l'1ulH*
pro přijetínír'rhu
srnlorrvy..
stanoveného

kímeť..
Císařslcý
obcemi,Jvlikroregionu
návrhuvšemiělenslcými
Srnlowajeučinnáa platnádnempřijetíjejího

Čtrlnetx
Závěrďná ustanovení
dodatky.Nárrh na
případněměněnapouzepísemnými
ěíselněoznačenými
Tatosmloryamůže
býtdoplňovrán4
pnívo
předloát
všechny
ělenské
obce.
změnutáo snúornymají
obc€, 1 lThotovenípředseda
z nichž4 vyhotovení
obdrá členské
se pořizujev 9 vyhotoveních,
Tato sÍnlouva
wazku, l vyhotovení
budezaloženodo archílrrwaz.ku,1 lyho|ovení .^.
místopředsedové
s,azktl,2 \,yhotovení
.
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