
Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion  Kuřimka 

 
 

Oddíl I. 
Obecná ustanovení 

 
1) Dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek) byl založen v souladu s ustanovením § 46, 

odst. 2, písm.b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě vůle níže uvedených obcí – členů svazku obcí. Jedná se o tyto obce: 
 
Obec Veverská Bítýška    Obec Moravské Knínice 
Na městečku 72     Kuřimská 99 
664 71  Veverská Bítýška    664 34  Kuřim 
 
Město Kuřim      Obec Chudčice 
Jungmannova 968     Chudčice 220 
664 34  Kuřim     664 71  Veverská Bítýška 
 

2) Svazek obcí byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů 
přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. 

3) Zakládající členové svazku současně zmocňují k podání návrhu na zápis svazku do 
registru vedeného Krajským úřadem Jihomoravského kraje paní Alenu Matějíčkovou, 
nar.10.3.1950, bytem Úvoz 340, Kuřim 664 34  

 
 

Oddíl II. 
Název a sídlo svazku obcí 

 
1) Název svazku: Mikroregion  Kuřimka 

 
      2) Sídlo svazku:  Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
 
 

Oddíl III. 
Předmět činnosti 

 
1) Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce 

při rozvíjení činností: 
a) ochrana životního prostředí v zájmovém území 
b) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území 
c) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území 
d) koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním 

měřítku 
e) slaďování zájmů a činností místních samospráv 
f) vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku 
g) zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami 
h) zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jednotlivé 

agendy jednotlivých společných akcí 
i) propagace svazku a jeho zájmového území 
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2) Za předmět činnosti se také považují takové akce a aktivity, které se z objektivních 
důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku, aby 
jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce 
a aktivity jmenuje valné shromáždění odpovědné osoby, vybaví je podpisovým 
právem a pověří je koordinací a dále účetním a dokladovým zabezpečením těchto 
akcí a aktivit. 

3) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské i 
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem. 

4) Podpora společenského života: 
a) udržování a obnova lidových tradic, vytváření nových tradic 
b) podpora činností svazku 
c) vydávání publikací, pořádání regionálních výstav, propagace. 

5) Řešení likvidace odpadních vod regionu. 
6) Podpora školství, zejména poskytování možností širšího základního vzdělávání, 

včetně základních uměleckých škol. 
7) Podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení. 
8) Podpora sociální péče a pečovatelské služby. 
9) Podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb. 
10) Vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí obcí, jejich 

vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikací, kulturních památek a dopravní 
obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počišťování měst a obcí, zabezpečování 
zimní údržby. 

11) Zajistit a podporovat efektivní informační systém. 
12) Podporovat rozvoj turistiky a souvisejících služeb. 
13) Podporovat rozvoj podnikání v regionu, v zemědělském podnikání podporovat péči o 

krajinu. V nezemědělském podnikání podporovat podnikatelské aktivity občanů a 
jejich zapojení do obnovy vesnice.  

14) Předmětem činnosti svazku jsou dále i úkoly, které nejsou výslovně uvedeny v čl.3 
bodu 1-13, ale jsou uvedeny v § 50, odst.1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích. 

 
 
 

Oddíl IV. 
Zakládající členové svazku 

 
1) Město:   Kuřim 

sídlo:   Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
zastoupené:  Mgr. Ladislavem Ambrožem – starostou města 
IČO:   00281964  
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kuřim 
číslo účtu:  22824641/0100 

 
2) Obec:   Veverská Bítýška 

sídlo:   Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška 
zastoupená:  Františkem Černým – starostou obce 
IČO:   00282804 
bankovní spojení: KB a.s. Brno – venkov 
číslo účtu:  3527 – 641/0100 
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3) Obec:   Moravské Knínice 
sídlo:   Kuřimská 99, 664 34 Kuřim 
zastoupená:  Františkem Kšicou – starostou obce  
IČO:   00488216 
bankovní spojení: KB a.s. Brno – venkov 
číslo účtu:  14322641/0100 

 
4) Obec:   Chudčice 

sídlo:   Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška 
zastoupená:  Helenou Navrátilovou – starostkou obce 
IČO:   00362956 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – pobočka Veverská Bítýška 
číslo účtu:  2023714339/0800 

 
 
 
 

Oddíl V. 
Zrušení a zánik svazku 

 
1) Vznik svazku Mikroregion Kuřimka je podmíněn schválením této smlouvy o 

vytvoření  dobrovolného svazku obcí obecním zastupitelstvem každé z výše 
uvedených obcí a schválením stanov svazku. 

2) Zánik členství může nastat těmito způsoby: 
a) zánikem obce jako právnické osoby 
b) vystoupením obce ze svazku obcí 
c) zánikem svazku obcí 
d) vyloučením obce ze svazku obcí 

3) K vystoupení obce ze svazku Mikroregion Kuřimka  je nutná písemná výpověď. 
Výpovědní lhůta je jednoletá a výpověď  musí být podána nejpozději do 31. 12. 
běžného roku tak, aby členství ve svazku skončilo k datu roku následujícího. 

4) Vyloučení může nastat jen v případě hrubého porušení stanov, nesplnění členských 
povinností, působení proti zájmům svazku apod. 

 
 
 
 

Oddíl VI. 
Zdroje příjmů svazku jsou: 

 
a) majetkový vklad členů – vstupní finanční vklad ve výši 5 000,- Kč za každou členskou 

obec, splatný v termínu do 31.12. roku založení svazku 
b) jiný vklad, který obce na svazek převedou ve smyslu stanov 
c) členský příspěvek ve výši 2,- Kč za rok na jednoho obyvatele členských obcí 

 
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku upravují stanovy. 
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Oddíl VI. 
Právní postavení dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Kuřimka 

 
1) Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem. 
2) Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků vedeného u 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
3) Svazek obcí jedná v souladu se stanovami, které jsou přílohou této smlouvy. 

 
 
 

Oddíl VII.  
Návrh smlouvy a účinnost smlouvy 

 
 
1) Účastníci této smlouvy jsou jejím návrhem vázáni ode dne jejího schválení jejich   

zastupitelstvem do dne stanoveného k přijetí návrhu této smlouvy jednotlivými účastníky,  
     kterým je 9. 6. 2004, pokud některý z účastníků, kterému je návrh této 
     smlouvy určen, tento návrh neodmítne před uplynutím lhůty pro jeho přijetí. 
 
2)  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky. 
 
 
 
V Kuřimi dne: 9. 6. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
       
Mgr. Ladislav Ambrož v.r.     František Černý, v.r. 
starosta města Kuřim      starosta obce Veverská Bítýška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
František Kšica, v.r.      Helena Navrátilová, v.r. 
starosta obce Moravské Knínice     starostka obce Chudčice 
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