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dobrovolného svazku Obcí
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Základní ustanovení
Článek 1
Název svazku

Název dobrovohiého svazku obcí zní Podhostýnský mikroregion
:

Čıánøh 2
Sı'dl0

svazku

Sídlem dobrovohıého svazku obcí Podhostýnský mikroregion (dále jen ,,svaZku“) je Masarykovo nám. 137, 768
61 Bystřice pod Hostýnem.

Článek 3
Předmět činnosti svazku
1.

Předmětem čirmosti svazku je:
a)

koordinace významných investičních akcí v zájmovém území

b)

slaďování zájmů a činností místních samospráv

c)

zastupování členských obcí při jednáních O společných věcech
regionu

d)

hospodaření
S

2.

společný postup při dosahování ekologické stability regionu

Í)

propagace svazku a zájmového území

g)

všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území

h)

koordinace územního plánování v zájmovém území

i)

rozvoj cestovního ruchu v

Za předmět

čiımosti se považují

i

3.

při prosazování

záměrů přesahujících svým

takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech

V takovém případě je svazek obcí povinen respektovat zájmy svazku jako celku.
Vznik,

2.

vložily, a hospodaření

zájmovém území

ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků
rozsahem a významem každou členskou obec

členských obcí.

1.

osobami ve věcech zájmů

S majetkem členských obcí, který do svazku členské obce
majetkem získaným vlastní činností svazku (dále jen „majetek svazku“)

e)

j)

S třetími

Čıánøk 4
doba trvánísvazku, zánik svazku

Svazek vzniká souladu S § 151 odst. 5 zákona č. 128/20Q0 Sb., o obcích (obecní
zájmového sdružení právnických osob Podhostýnský region, IC: 69649740.

zřízení)

přeměnou

Svazek se zakládá na dobu neurčitou.
Svazek zaniká výmazem zregistru sdružení vedeného u Krajského úřadu Zlínského

výmaz požádá předseda svazku na základě rozhodnutí členské schůze O
S

jiným dobrovolným svazkem

obcí.

kraje.

Za svazek o

zrušení svazku nebo o jeho sloučení

Část II.
Clenství ve svazku obcí
Cˇıánøh 5
Clenske' obce svazku

Členskýmì obcemi svazku jsou:

Obec Blazice, okr. Kroměříž, IČ: 47930292, na adrese Blazice 70,
Obec Brusné, okr. Kroměříž, IČ: 00287091, na adrese Brusné 93,
Město Bystřice pod Hostýnem, okr. Kroměříž, IČ: 00287113, na adrese Masarykovo nám. 137, Bystřice
pod Hostýnem,
Obec Chomýž, okr. Kroměříž, IČ: 00287237, na adrese Chomýž 52,
Obec Chvalčov, okr. Kroměříž, IČ: 00488895, na adrese Obřanská 145, Chvalčov,
Obec Jankovice, okr. Kroměříž, IČ: 00287288, na adrese Jankovice 101
Obec Komárno, okr. Kroměříž, IČ: 00287326, na adrese Komárno 49,
Obec Loukov, okr. Kroměříž, IČ: 00287440, na adrese Loukov 199,
Obec Mrlínek, okr. Kroměříž, IČ: 47934701, na adrese Mrlínek 54,
Obec Osíčko, okr. Kroměříž, IČ: 00287563, na adrese Osíčko 56,
Obec Podhradní Lhota, okr. Kroměříž, IČ: 00287610, na adrese Podhradní Lhota 150,
Obec Rajnochovice, okr. Kroměříž, IČ: 00287661, na adrese Rajnochovice 144,
Obec Rusava, okr. Kroměříž, IČ: 00287709, na adrese Rusava 248,
Obec Slavkov pod Hostýnem, okr. Kroměříž, IČ: 00287733, na adrese Slavkov pod Hostýnem 14,
Obec Vítonice, okr. Kroměříž, IČ: 003 80873, na adrese Vítonice 82

Čıánøk ó

Přistoupenı' ke svazku

Členskou obcí svazku se může za trvání svazku

stát

na základě členské přihlášky každá obec.

K přijetí uchazeče do svazku na základě členské přihlášky za trvání svazku se vyžaduje:
-

-

kladné rozhodnutí členské Schůze o přijetí uchazeče O členství do svazku,
píseırmé proj evení souhlasu uchazeče o členství se zněním stanov svazku
uhrazení vstupního vkladu uchazečem O členství dle čl. 9 odst. 2 Stanov.

Přihláška uchazeče o členství musí obsahovat zejména:
-

označení, že se jedná o přihlášku do svazku,
označení uchazeče o členství, a to název obce, její sídlo, IC, jméno a příjmení starosty obce

Přílohou přihlášky je doklad O zaplacení vstupního vkladu.

Členská schůze je povinna rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni,
Při rozhodnutí o přijetí uchazeče O členství do svazku je členská schůze
povirma změnit čl. 5 stanov tak, že zapíše uchazeče o členství mezi členské obce svazku.

kdy byla svazku doručena přihláška.

Rozhodnutí musí být uchazeči o členství doručeno doporučeným dopisem.

Svazek vrátí vstupní vklad uchazeči O členství, kterého nepřìjalo do svazku, a to do
rozhodnutí členské schůze o nepřijetí.
Členství uchazeče O členství ve svazku vzniká

odst. 2 stanov.

dnem rozhodnutí

třiceti

dnů ode dne

členské schůze o přijetí do svazku dle

čl.

6

Článek 7
Zánik členství
Členství ve svazku zaniká:
a)

písemnou dohodou,

b)

vystoupením členské obce ze svazku,

c)

vyloučením členské obce ze svazku,

Cl)

zánikem svazku bez právního nástupce.

Písemná dohoda:
a)

dohodne-li se svazek a členská obec na ukončení členství ve svazku, končí členství

b)

dohoda O zániku členství musí obsahovat
-

-

označení smluvních
den zániku členství,

Sj

ednaným dnem.

Z

stran,

formu majetkového vypořádání členské obce

se

svazkem

Vystoupení členské obce ze svazku:
a)

vystoupit ze svazku lze na základě jednostranného, písemného právního
Směřujícího k ukončení členství ve svazku.

b)

členství ve svazku zaniká uplynutím dvanáctiměsíční doby poté, co byl tento písemný projev vůle
členské obce doručen svazku, přičemž tato dvanáctiměsíční doba počíná běžet prvním dnem

úkonu členské obce,

kalendářního roku následujícího po doručení písemného vystoupení členské obce.
c)

oznámení O vystoupení může členská obec odvolat jen písemně a

se souhlasem svazku.

Vyloučení členské obce ze svazku:
a)

b)
c)

d)

rozhodnutím dvoutřetinové většiny členské schůze může být ze svazku vyloučena členská obec, která
závažným způsobem nebo opětovně přes písenmou výzvu porušila své členské poviımosti stanovené
zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze, zejména:
užívá majetek svazku tak, že svazku vzniká škoda nebo trpí, aby se majetku svazku takto užívalo,
hrubým způsobem porušuje dobré mravy ve vztahu k ostatním členským obcím,
je V prodlení se Zaplacením ročního vkladu po dobu delší než dvanáct měsíců,
poškozuje dobré jméno svazku.
rozhodnutím dvoutřetinové většiny členské Schůze může být ze svazku vyloučena členská obec, která
se rozhodne neposkytnout další vklad členské obce ve výši navržené členskou schůzí
členská schůze může rozhodnout o vyloučení členské obce do šesti měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod
pro vyloučení členské obce, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

rozhodnutí O vyloučení ze svazku musí být členské obci doručeno. V rozhodnutí musí být uveden
důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí O vyloučení
ze svazku členské obci doručeno.
Cˇıánøk 8
Majetkové vypořádání

Zánikem členství obce za trvání svazku vzniká členské obci nárok na vypořádání majetkového podílu. Tento
poměrem součtu vkladů obce, jejíž členství ve svazku zaniká, za dobu jejího členství, k součtu
vkladů všech obcí svazku za dobu trvání svazku. Pro určení výše podílu je rozhodná hodnota majetku
svazku podle účetní závěrky za rok, V němž členství obce zaniklo.

podíl se určí

Majetkový podíl bude obci, jejíž členství ve svazku zaniklo, vyplacen do
účetní závěrky za kalendářní rok, v němž členství obce zaniklo.

tří

měsíců po schválení roční

Při výplatě majetkového podílu je svazek oprávněn započíst vůči obci, jejíž členství zaniklo, své splatné

pohledávky.

_H'

\

ČáS±

III.

Majetková účast členských obcí ve svazku
Majetek členských

Článek 9

0bcıĹ který vkládají do svazku

Členské obce, které jsou členy svazku ke dni vzniku svazku, vkládají do svazku majetek, který Vložily do
dne vzniku svazku do majetku právního předchůdce svazku zájmového sdružení právnických osob
Podhostýnský region.

Obec - uchazeč O
S

postupem dle

čl.

členství je

6 stanov.

povinna vložit do svazku vstupní vklad ve výši 1.000,- Kč vsouladu

Čıánzh 10

Zdroje příjmů svazku obcı'
Zdroje příjmů svaku obcí jsou:
a)

Vstupní, roční a další vklady členských obcí

b)

dary

c)

dotace

d)

příjmy získané vlastní činností svazku

e)

jiné příjmy

Čıánøk 11

Roční vklady členských

obcı'

Roční vklad členských obcí je opakovaným každoročním peněžitým vkladem každé členské obce do
majetku svazku.

Roční vklad každé členské obce

k trvalému pobytu V obci k 31.

12.

činí 20,-

Kč na každého

předchozího roku.

Roční vklad je splatný připsáním na účet svazku do 30.

3. roku,

obyvatele dané členské obce přihlášeného

za který je roční vklad hrazen.

Čıánøk 12

Další vklady členských obcí

Dalším vkladem členské obce je peněžitý nebo nepeněžitý vklad členské obce do svazku převyšující roční
vklad členské obce V daném kalendářním roce.
Výši dalšího vkladu členských obcí navrhuje členská schůze. Výši dalších vkladů jednotlivých členských
obcí navrhne členská schůze Zásadně poměrně k počtu obyvatel členských obcí k 31. 12. předchozího roku.
členský vklad na základě rozhodnutí členské schůze účelově vázán na fmancování akce a aktivity,
důvodů netýkají všech členských obcí, navrlme členská schůze uhrazení dalších
vkladů členských obcí jen pro ty obce, jichž se akce nebo aktivita týká. Pro určení výše těchto vkladů platí
přiměřeně odstavec 2 tohoto článku Stanov.
J e-li další

která se Z objektivních

Výši dalšího vkladu schvalují ZaStı.ıpitelstva jednotlivých členských obcí. Členské obce se zavazují předložit
ke schválení návrh členské schůze o dalším vkladu do majetku svazku nejbližšímu Zasedání zastupitelstva
členské obce.

Další vklad je členská obec povinna uhradit připsáním na účet svazku do 30 dnů ode dne schválení jeho
výše V zastupitelstvu dané členské obce.

x

Část IV.
Práva a povinnosti členských obcí
Cˇıúnøk 13
Práva a povinnosti členských obcí

Členské obce mají zejména tato práva

2

na jednání a rozhodování členské schůze svazku, navrhovat
své Zástupce do orgánů svazku, vznášet návrhy, podněty a připomínky k činnosti svazku

a)

účastnit se prostřednictvím svých zástupců

b)

realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své

c)

navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku

d)

kontrolovat hospodaření s majetkem svazku

e)

podílet se na zisku svazku

záměry svazku

zájmy a záměry, pokud budou V souladu

zájmy a

v souladu S rozhodnutím členské schůze

Členské obce mají zejména tyto povinnosti

Z

vklad

a)

platit roční

b)

dodržovat stanovy svazku a plnit usnesení orgánů svazku, přijatá V rámci jejich kompetence,

c)

nakládat s majetkem svazku v souladu s rozhodnutím orgánů svazku, chránit jej a přispívat

d)

slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku

e)

vykonávat prostřednictvím svých zástupců svěřené funkce v orgánech svazku,

Í)

se

zmnožování

propagovat svazek obcí jak mezi občany členských obcí, tak u orgánů
subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů, apod.

státní správy,

k jeho

podnikatelských

Část V.
Orgány svazku
Článek 14

Obecná ustanovení 0 orgánech svazku
Orgány svazku jsou
-

:

členská schůze,
předsednictvo,
revizní skupina,

Orgány svazku mohou jednat jen o

záležitostech, které podle

působnosti.

Pro platnost usnesení kolektivních orgánů svazku se vyžaduje
a)

zákona a těchto stanov spadají do jejich

Z

jejich řádné svolání, a to pozvánkou, odeslanou členům orgánů svazku alespoň 10 dnů před stanoveným
dnem jednání, pokud dále není stanoveno jinak. Se zkrácením této lhůty musí příslušný orgán vyjádřit
souhlas, jinak je třeba provést svolání opětovně v řádném tennínu.
pozvánce se připojí program

jednání.

K

Program jednání je možno změnit nebo dophíit na základě usnesení orgánu.

b)

přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu.

c)

souhlas nadpoloviční většinou hlasů přítonmých členů orgánu,

pokud tyto stanovy neurčují jinak.

Hlasování V orgánech svazku je veřejné. Před zahájením hlasování však
hlasováno tajně, hlasovacími lístky.

může orgán

rozhodnout, že bude

-W

x

O každém jednání orgánu svazku se pořizuje zápis, který musí obsahovat
a)

datum a místo konání schůze,

b)

přijatá usnesení,

c)

výsledky hlasování,

d)

nepřijaté

námitky členů

,

kteří požádali

:

o jejich Zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří Seznam účastníků schůze, plné moci a podklady, které byly předloženy k
projednávaným bodům. Clenské obce obdrží zápis a usnesení ze zasedání členské schůze svazku
elektronickou poštou do 14 dnů od konání této schůze.

Čıánøız

Společná ustan0venı'0

15

členstvı'v

orgánech svazku

Do orgánů svazku mohou být voleni statutámí zástupci členských obcí nebo jimi pověření zastupitelé
členských obcí svazku.
Funkční období členů orgánů svazku je
období není omezeno.

čtyřleté.

Opětovné zvolení členů orgánů svazku na

Členové orgánů svazku jsou povirmi vykonávat své funkce svědomitě,
obecně závazné právní předpisy a stanovy svazku.

plnit řádně svěřené

další funkční

úkoly a dodržovat

Neplní-li člen orgánu svazku řádně své povirmosti, může jej před uplynutím funkčního období odvolat
orgán, který ho zvolil. Zároveň může tento orgán zvolit do funkce náhradníka. Ten vykonává činnost v
orgánu svazku za odvolaného člena orgánu až do dalších voleb do orgánu svazku.

Člen orgánu svazku může ze své ﬁmkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho
funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení z funkce tento orgán projednal. Příslušný orgán musí projednat
odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se O odstoupení člena orgánu dozvěděl, nejdéle však do tří
měsíců od této doby. Po jejím mamém uplynutí se odstoupení pokládá za projednané. O povolání dalšího
člena do orgánu svazku platí přiměřeně čl. 15 odst. 4. těchto stanov.
orgánu vykonávat ﬁınkci statutárního zástupce v členské obci, stává se členem orgánu
svazku jeho nástupce ve funkci statutárního zástupce v členské obci. Ten vykonává čirmost v orgánu svazku
za odvolaného člena orgánu až do dalších voleb do orgánu svazku.
Přestane-li člen

Funkce člena předsednictva a člena revizní skupirıy jsou vzájenmě neslučitelné.

Čıánøk 16
V
Clenská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku.
Členská schůze se schází obvykle jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby. Mimořádná členská schůze musí být

svolána
a)

požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členských obcí svazku,

b)

pokud O to písemně požádá revizní skupina,

c)

rozhodne-li o

d)

rozhodne-li tak členská schůze na

Žádosti o svolání

tom předsednictvo,
svém předchozím zasedání.

mimořádné členské schůze musí být zdůvodněny.

Do působnosti členské schůze náleží

:

a)

měnit stanovy svazku,

b)

přijímat uchazeče o členství ve svazku,

c)

vylučovat členské obce svazku

d)

volit a odvolávat

předsedu a místopředsedu svazku, další členy předsednictva a revizní skupinu,

e)

schvalovat rozpočet svazku a závěrečný účet svazku,

Í)

rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku,

g)

rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje svazku, zejména rozhodovat O ﬁnancování
investičních akcí, které bude svazek realizovat či se na nich ﬁnančně podílet,

h)

rozhodovat o sloučení, rozdělení a O jiném způsobu zrušení svazku,

i)

rozhodovat o dalších záležitostech, týkajících se svazku a jeho činnosti, pokud

si

rozhodnutí O těchto

záležitostech vyhradí.

K

přijetí uchazeče o členství, vyloučení členské obce ze svazku, změně stanov, Schválení závěrečného účtu,
rozhodnutí O rozdělení, sloučení a zrušení svazku je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členských obcí

Na počátku svého jednání zvolí členská schůze
a)

předsedu schůze,

b)

zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

Pokud není členská schůze schopna se usnášet, svolá předsednictvo náhradní členskou schůzi tak, aby se
konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně Svolaná. Náhradní členská schůze
musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení části čl. 14. odst. 3
bodu b) těchto

stanov.

Čıúnøh 1 7
Předsednictva
Předsednictvo

má 5 členů.

Tvoří je předseda a místopředseda svazku a 3 členové.

Statutárními zástupci svazku jsou předseda a místopředseda.

Předsednictvo:
a)

plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,

b)

svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, včetně návrhu závěrečného účtu a
návrhu na použití zisku či úhrady ztrát,

c)

rozhoduje o všech záležitostech svazku, které nej sou stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

Předseda svazku organizuje a řídí činnost předsednictva předsedá jeho jednáním, organizuje a řídí běžnou
činnost svazku.
nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Dojde-li při hlasování předsednictva
k rovnosti hlasů, platí stanovisko předsedajícího.

V

Jménem svazku' jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti jedná jménem svazku navenek
místopředseda. Ukony, které vyžadují schválení členské schůze nebo předsednictva, může předseda,
případně místopředseda provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku
neplatné.

Na základě písemné phié moci může předsednictvo pověřit zastupováním Svazkıı

i

jiné osoby.

Předsednictvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Jednání předsednictva svolává jeho
předseda nebo místopředseda.
Předsednictvo musí být Svoláno do desíti dnů od doručení podnětu revizní Skupiny, jestliže na její výzvu
nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků. V podnětu musí být uveden důvod svolání a navržen program

jednání.

Článek 18

Revizní skupina
Revizní skupina je kontrolním orgánem svazku. Je složena ze 3 členů.
Revizní skupina
a)

je oprávněna kontrolovat veškerou činnost svazku,

b)

projednává stížnosti členských obcí,

d)

k návrhu závěrečného účtu svazku,
vyj adřuje se k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát svazku,

e)

upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje po

Í)

je oprávněna vyžadovat

c)

vyj adřuje se

něm sjednání nápravy,

Si u předsednictva jakékoli informace O hospodaření svazku a předsednictvo je
povinno bez zbytečného odkladu oznámit revizní skupině všechny skutečnosti, které mohou mít
závažné důsledky v hospodaření nebo postavení svazku.

Svou činnost vykonává revizní skupina jako kolektivní orgán, k jednotlivým úkonům může však pověřit
jednoho nebo více členů, kteří jsou oprávněni žádat informace V rozsahu oprávnění revizní skupiny.
Revizní skupina volí ze svého středu předsedu.

Předseda
komise,

a)

řídí činnost

b)

svolává schůze komise,

c)

jedná a vystupuje jménem komise navenek.

Revizní skupina se Schází podle potřeby. Jednání revizní skupiny svolává její předseda.
Revizní skupina odpovídá za svou čirmost členské schůzi a podává jí zprávy O své činnosti. Revizní skupina
na ostatních orgánech svazku.

je nezávislá

Část VI.
Hospodaření svazku, jeho kontrola
Cˇıánøk 19
Zásady hospodaření

Svazek hospodaří

s

majetkem, který do něj vložily členské obce a

S

majetkem, který svazek získal svou

vlastní činností.

Svazek hospodaří podle Svého rozpočtu.
S majetkem ve vlastnictví

členských obcí, se kterým svazek hospodaří, je svazek povinen
128/2000 Sb., 0 obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
zákonem č. 137/2006. Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění

či spoluvlastnictví

hospodařit v souladu se zákonem
pravidlech územních rozpočtů, a
pozdějších předpisů.

č.

Díla zhotovená na základě investičních akcí ﬁnancovaných z majetku svazku nabývají členské obce svazku
do podílového spoluvlastnictví, přičemž spoluvlastnické podíly jednotlivých členských obcí se určují

Zásadně takto:
Blazice

id.

Brusné

Chomýž

Bystřice

1/100

2/ 100
id. 2/ 100
id.

pod Hostýnem

Chvalčov

id.
id.

54/100
10/ 100

x

Jankovice

Komárno
Loukov

id.
id.

Mrlínek
Osíčko
Podhradní Lhota
Rajnochovìce

id.

Slavkov pod Hostýnem

id.

Rusava

Vítonice
5.

id.

id.
id.
id.
id.
id.

2/100
2/100
6/100
2/ 100
3/ 100
3/100
3/ 100
4/100
3/ 100
3/ 1 00

Díla zhotovené na základě akcí, která se Z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, nabývají do
vlastnictví jen ty obce, jichž se akce nebo aktivita týká. Případné Spoluvlastnické podíly k dílu zhotovenému
na základě takové akce se určují na základě poměru výší dalších vkladů účelově vázaných na danou akci

uhrazených těmi členskými obcemi, jichž se akce nebo aktivita týká.

6.

S majetkem zhotoveným na základě

investiční akce hospodaří svazek, nerozhodne-li členská schůze jinak.

Čıánøk 20

Investiční akce s dotací
1.

2.

3.

Rozhodne-li členská schůze fmancovat investiční akci, na jejíž realizaci je poskytována dotace (dále jen
„akce S dotací“), může členská schůze rozhodnout rovněž o zplnomocnění jedné Z členských obcí (dále jen
„zmocněná obec“) jednat jménem svazku S poskytovatelem dotace, činit jménem svazku právní úkony vůči
poskytovateli dotace i vůči dodavateli akce, zejména uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace a Smlouvu o dílo.
Při ﬁnancování akce S dotací je Zmocněná obec povinna postupovat v souladu
dotace stanovenými poskytovatelem dotace.

Zakázky dodavateli akce je Zmocněná obec povirma postupovat v souladu se zákonem
137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocněná obec je povinna uhradit ostatním členským obcím svazku škodu,
v odstavcích 3 a 4 tohoto článku stanov.

povinností stanovených
5.

podmínkami poskytnutí

Při zadání
č.

4.

s

které

jim vznikla porušením

J e-li při ﬁnancování akce S dotací nutné spoluﬁnancování svazkem, může členská schůze rozhodnout rovněž
O tom, že zplnomocňuje zmocněnou obec k nakládání S majetkem svazku ve výši, kterou se svazek podílí na
ﬁnancování dané akce. Zplnomocněním Zmocněná obec nenabývá vlastnictví k majetku svazku.

6.

Zmocněná obec je povinna provést vyúčtování akce S dotací do 60 dnů ode dne dokončení této akce.

7.

Po dokončení investiční akce zphiomocněné obci právo nakládat S majetkem svazku zaniká.
Čıánøk 21
Způsob rozdělenı' zisku

1.

Členská schůze může rozhodnout, zda zisk vytvořený svazkem zcela nebo zčásti rozdělí

jednotlivé členské obce.
2.

či

nerozdělí mezi

V případě rozdělování zisku se zisk svazku mezi jednotlivé členské obce rozděluje V poměru uhrazených
vkladů členských obcí v roce, ve kterém zisk podle závěrečného účtu svazku vznikl.
,Čıánøh 22
Uhrada ztráty

Ztrátu svazku jsou členské obce povinny uhradit v
ztráta podle závěrečného účtu svazku vznikla.

poměru ročních vkladů členských obcí V roce, ve kterém

Cˇıánøız
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Kontrola svazku členskými obcemi

Každá členská obec je oprávněna prostřednictvím svých Zástııpců kontrolovat hospodaření svazku, zejména
do účetních knih a přesvědčovat se O hospodaření S majetkem svazku.

nahlížet

Každá členská obec je oprávněna navrhnout svého statutámího zástupce do revizní skupiny.
Čıánøk 24

Učetnictvı'

Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a
fakturace, Výkaznictví a archivace účetních dokladů.

závazků svazku, účetní závěrka, mzdová agenda,

Finanční prostředky svazku jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy
a místopředsedy. Správou fmančních prostředků je pověřen předseda, resp. místopředseda, a jím pověřené
osoby.

Cást VII.
Závěrečná ustanovení
Čıúnøız
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Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti
obcí Podhostýnský mikroregion.

dnem

účirmosti zakladatelské smlouvy dobrovolného svazku

Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí členské schůze svazku, a to poté, co byly změny
projednány a schváleny V zastupitelstvech členských obcí svazku. Změny a doplňky vyžadují písenınou
formu. a vyhotovují se ve stejném počtu stejnopisů, jako tyto stanovy. Za evidenci, registraci a rozeslání
změn a doplňků stanov odpovídá předseda.
Stanovy podepisují starostové členských obcí svazku a svůj podpis doplní úředním razítkem obce.

Tyto stanovy se vyhotovují v 18 stejnopisech, z nichž 15 je určeno členským obcím, 2 svazku a
úřadu Zlínského kraje pro potřeby registrace svazku.

fì

Tyto stanovy byly schváleny zastupitelstvy členských obcí takto:

1

krajskému

