
Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
„Mariánskolázeňsko“ 

  
  
Dobrovolný svazek venkovských obcí mikroregionu Mariánskolázeňsko (dále jen "Svazek") 
jako samostatná právnická osoba je zakládán podle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
� 
Zakládajícími členy Svazku jsou na základě usnesení zastupitelstev obcí: 
Obec Drmoul, Obec Dolní Žandov, Město Lázně Kynžvart, Obec Stará Voda, Obec Tři Sekery, 
Obec Valy, Obec Velká Hleďsebe 
� 
Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování společných 
zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska (životní prostředí, 
územní plánování, podpora malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného 
času, doprava, turistický ruch, péče o památky, informatika, a.j.) zabezpečení 
koordinovaného postupu obcí při všestranném rozvoji oblasti (zejména dosažení optimálního 
rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a 
prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti 
jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.  
  
Zástupci zakládajících členů se dohodli na následujícím: 
a/ název Svazku:  „Mariánskolázeňsko“ 
b/ sídlo Svazku: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 
c/ svazek se zakládá na dobu neurčitou 
d/ činnost a fungování Svazku upravují stanovy Svazku, které jsou nedílnou přílohou této 

smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a které obsahují povinné náležitosti podle 
§ 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

� 
  

Ve Velké Hleďsebi dne 26.11.2003 
� 
� 
Podpisy zástupců zakládajících členů: 
� 
Obec Drmoul, kterou zastupuje starosta Zdeněk Lazur 
  
Obec Dolní Žandov, kterou zastupuje starostka Miroslava Trepková 
  
Město Lázně Kynžvart, kterou zastupuje starostka Renata Horňáková 
  
Obec Stará Voda, kterou zastupuje starostka Ing. Jaroslava Chabičovská 
  
Obec Tři Sekery, kterou zastupuje starostka Dagmar Strnadová 
  
Obec Valy, kterou zastupuje starostka Marie Zítková 
  
Obec Velká Hleďsebe, kterou zastupuje starosta RNDr. Jiří Bytel 
  
  
  
  
  
  
Podmínkou nabytí právní působnosti Svazku je zápis do registru svazků obcí vedeného 
Krajským úřadem Karlovarského kraje. 
  
Příloha: Stanovy Svazku 
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