
Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 
 
Město Český Brod, IČO: 00235334 
se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
zastoupeno Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
 
a 
 
Obec Doubravčice, IČO: 0023536900235369 
se sídlem Obecní 94, 282 01 Doubravčice 
zastoupena Jaroslavem Prknem, starostou obce 
 
uzavírají dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto 
 
smlouvu 
o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 
Doubravčice (dále jen „Svazek"} 
 

 
Článek I. 

Účel a předmět 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak 
výstavby a provozu nové základní školy (případně nových základních škol) a následné plnění úkolů v 
oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s 
místem trvalého pobytu na území členských obcí. 
 
2. Město Český Brod má zpracovánu Architektonickou studii dostavby a rozšíření Základní školy 
Žitomířská v Českém Brodě (arch. Tomáš Zdvihal, arch. Tomáš Feistner, arch. Dita Zdvihalová). 
Architektonická studie předpokládá dostavbu a rozšíření hlavní budovy ZŚ Žitomířská o pavilon 
kmenových tříd, školní tělocvičnu, spojovací krček, školní dvůr a další zázemí a vybavení. Na základě 
této studie město Český Brod zadalo zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení a dokumentaci provedení stavby. Obec Doubravčice má zpracovánu 
architektonickou studii ZŠ Doubravčice (Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Jiří Suchý a Bc. Petr 
Samohýl, AF atelier, s.r.o.) z října 2020. Architektonická studie předpokládá výstavbu nové budovy 
základní školy, školní tělocvičny, a dalšího zázemí a vybavení. Na základě této studie má obec 
Doubravčice v úmyslu zadat zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení a dále dokumentaci provedení stavby. Město Český Brod a obec Doubravčice usilují 
prostřednictvím Svazku o zařazení do investičního programu 133 340, Podpora rozvoje infrastruktury 
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a o financování výstavby 
svazkové základní školy s finanční podporou tohoto, případně do jiného vhodného, dotačního 
programu. 
 
3. Zakladatelé si současně vyhrazují právo v době právní existence Svazku rozšířit předmět jeho 
činnosti ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

Článek lI. 
Náležitosti Svazku 

1. Svazek se zřizuje ke dni podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci zakladatelů, a to na dobu 
neurčitou. 
, 
2. Sídlem Svazku je město Český Brod, náměstí Husovo 70, PSČ 282 01.  
 
3. Název Svazku: Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice. 
 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou stanovy Svazku, které tvoří její přílohu č. 1. Stanovy upravují 
zejména náležitosti vymezené v § 50 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění. 
 



Článek Ill. 
Závazek k naplnění účelu 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že Svazek za účelem, ke kterému byl vytvořen, tj. zejména 
plnění úkolů v oblasti školství, budou zřizovat základní školu jako příspěvkovou organizaci Svazku 
anebo zvolí jinou vhodnou formu umožňující naplnění tohoto účelu. 
 
2. Smluvní strany Svazku se zavazují postupovat tak, aby byl naplněn účel dle článku I. této smlouvy a 
to v závislosti na formě zvolené dle článku Ill. odst. 1. této smlouvy. 
 

 
Článek IV. 

Vznik Svazku 
1. Návrh na zápis Svazku do rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeného u Krajského úřadu 
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, bude podán do jednoho měsíce od data 
podpisu této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva a přiložené stanovy byly 
podkladem pro zápis Svazku do rejstříku svazků obcí. Svazek vzniká dnem zápisu do rejstříku 
dobrovolných svazků obcí vedených Krajským úřadem Středočeského kraje. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že prvním předsedou Svazku je určen Mgr. Martin Dušek, nar. 23. 3. 
1964, bytem Český Brod, Na Cihelně 1332, PSČ 282 01. První předseda Svazku je současně 
zmocněn ve smyslu udělení plné moci tímto ustanovením k podání návrhu na zápis Svazku do 
rejstříku dobrovolných svazků obcí, jakož i k dalším právním jednáním před vznikem Svazku. 
 
3. Dalšími členy předsednictva Svazku jsou určeni: 
Bc. Jakub Nekolný, nar. 3. 4. 1971, bytem Český Brod, Na Kutilce 1478, PSČ 282 01, starosta města 
Český Brod, a  
Jaroslav Prkno, nar. 9. 7. 1974, bytem Doubravčice, V Edenu 222, PSČ 282 01, starosta obce 
Doubravčice. 
 
4. První předseda Svazku je povinen svolat první sněm Svazku do 30 dnů ode dne vzniku Svazku tj. 
do 30 dnů po dni registrace Krajským úřadem Středočeského kraje. Pokud tak předseda Svazku 
neučiní, může první sněm Svazku svolat kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy. 
 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

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 nichž každá obec obdrží po dvou vyhotoveních. Tři 
vyhotovení obdrží osoba zmocněná v článku IV. této smlouvy k právnímu jednání před vznikem 
Svazku obcí. 
 
3. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Český Brod, č. 121/2020 ze dne 25. 
11. 2020, a usnesením zastupitelstva obce Doubravčice, č. 86/20 , ze dne 19. 11. 2020. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
tutosmlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy. 
 
Příloha č. 1:Stanovy Dobrovolného svazku obcí Český Brod – Doubravčice  
 

V Českém Brodě dne 1. 12. 2020 

…………………………………………….    …………………………………………… 

Bc. Jakub Nekolný,       Jaroslav Prkno,  
starosta města Český Brod     starosta obce Doubravčice 


