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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad

VÝPIS Z REJSTŘÍKU dobrovolné svazky obcí

Datum výpisu :
Číslo jednací:
JID:

19. 4. 2017
1063/SCKZU/2016-4
63373/2017/KUUK

Název:
Den vzniku:
Sídlo:

Chomutovsko
19. 4. 2016
Náměstí 1. Máje 1, 430 01, Chomutov

IČO:

05054265

Orgány, kterými svazek jedná:

valná hromada
rada
předseda, místopředseda
kontrolní komise

Jména osob vykon. jejich působnost:

Mgr. Jan Mareš, MBA, předseda
(trv. pobyt: Šafaříkova 2850/20, Chomutov)
Ing. Petr Šmíd, místopředseda
(trv. pobyt: Hrušovany 78, Hrušovany)

Členové svazku obcí:
Obec Bílence, Obec Blatno, Obec Boleboř, Obec Březno, Obec Černovice, Obec
Droužkovice, Obec Hora Svatého Šebestiána, Obec Hrušovany, Město Chomutov, Město
Jirkov, Obec Kalek, Obec Křimov, Obec Málkov, Obec Místo, Obec Nezabylice, Obec Otvice,
Obec Pesvice, Obec Spořice, Obec Strupčice, Obec Údlice, Obec Vrskmaň, Obec Všehrdy,
Obec Všestudy, Obec Vysoká Pec, Město Výsluní.

Předmět činnosti:
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému
a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských
obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

oblasti školství v zájmovém území
oblasti sociální péče v zájmovém území
správy shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území
oblasti zdravotnictví v zájmovém území
oblasti rozvoje kultury v zájmovém území
požární ochrany v zájmovém území
ochrany veřejného pořádku v zájmovém území
ochrany životního prostředí a ovzduší v zájmovém území
rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území
podpory podnikání a rozvoje služeb v zájmovém území
zajištění dopravní obslužnosti
zabezpečování čistoty obcí
správy veřejné zeleně
správy veřejného osvětlení
zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
společných nákupů energií
společného zajištění telekomunikačních služeb
pomoci při správě majetku členských obcí
administrativní pomoci členským obcím.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku;
povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je
podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Mgr. Dáša Doležalová
vedoucí oddělení
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