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Stanovy dobrovolného svazku obcí
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VIV
Sdružení obcí Kromerız - Kvasice - Strızovice
Čı. 1

Obecná ustanovení
1.

2.

Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice (dále jen ,,svazek“) je dobrovolným
svazkem obcí založeným V souladu S ustanovením § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění.

Svazek obcí byl založen v Kvasicích dne

17. 6.

2011 zakladatelskou smlouvou, kterou

schválila jednotlivá zastupitelstva zakládajících členů.
3.

svazku zůstávají nedotčeny
samosprávných orgánů členů svazku.
Činnosti

působnosti,

pravomoci

a

odpovědnost

Čı. 2

Název a sídlo členů svazku obcí
1.

Zakládajícími členy svazku jsou:

Název člena

Sídlo člena
vv

Město Kromeríž
Obec Kvasice
Obec Střížovice

nám. 115, 767 01 Kroměříž, IČ 0V0287351
Nám. A Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IC 00287385
Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ 00287784
Velke'

Název
1.

2.

3.

4.

Č1. 3
a sídlo

svazku

Název svazku:

Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice

-

Sídlo svazku:

Obec Kvasice, Nám. A. Dohnala
Svazek
Svazek

se zakládá

má

18,

Střížovice

768 21 Kvasice

na dobu neurčitou.

svoji

územní působnost tvořenou všemi katastrálními

jednotlivých členů svazku.

územími
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Čı. 4
Statut svazku

Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým
neplnění povinností vuci třetím osobám.

svým majetkem za

ČI. 5

Předmět činnosti svazku
Předmětem

čimıosti svazku jsou veškeré činnosti související

sprotipovodňovými

opatřeními.

Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které činí jen
některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku.
Výsledky těchto aktivit jsou V zájmu svazku.

Vznik

Čı. 6
a zánik členství

Členství ve svazku vzniká pro zakládající členy podpisem smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a stanov svazku po předcházejícím schválení
v zastupitelstvech příslušných členských obcí a měst.
Členství ve svazku vzniká pro obce a města, které nej sou zakládajícími členy,
přistoupením ke svazku při Splnění těchto podmínek:
a) přistoupení ke svazku schválí příslušné zastupitelstvo přistupující obce či města,
b) přistoupení schválí valná hromada po předcházejícím projednání V zastupitelstvech
všech členských obcí a měst,
c) starosta přistupující obce či města podepíše dodatek zakladatelské smlouvy a
Stanovy svazku,
d) uhradí vstupní členský příspěvek do termínu stanoveného valnou hromadou.
Členství ve svazku zaniká:
a) po uplynutí 30 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena na členství valné
hromadě svazku,
b) neuhrazením členských příspěvků nejpozději do tří kalendářních měsíců od data
jejich splatnosti,
c)

vyloučením ze svazku na základě rozhodnutí valné hromady V případě
prokázaného hrubého porušení stanov svazku jeho členem, a to dnem rozhodnutí
valné

hromady svazku.

Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá
závazky svazku, vzniklé v době jejího členství.

i

nadále spolu

S

ostatními členy za
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Členství ve svazku nijak neomezuje právo členů svazku vstupovat do jiných svazků
právnických osob, resp. svazku obcí.

ČI. 7

Práva a povinnosti členů
Všichni členove' svazku mají právo:
a.
realizovat prostřednictvím aktivit svazku své záj my a záměry, pokud budou
V souladu se zájmy a záměry svazku a V České republice platným právním řádem,
svého delegáta S hlasem
se Valného hromady prostřednictvím
b. účastnit
rozhodujícím,
go
volit orgány svazku a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů,
na Vypořádací podíl při zániku svazku obcí,
na podíl na likvidačním zůstatku,
nahlížet do účetní evidence a zajišťovat správu majetku svazku.
.

.

5-hn:

Všiclmi členové svazku jsou povinni:
a.
napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů svazku vymezených
V zakladatelské smlouvě a stanovách a vyplývajících Z usnesení orgánů svazku,
b. aktivně se podílet na práci svazku, zejména na zasedání valné hromady a V dalších
orgánech svazku, V nichž mají svého delegáta,
c.
poskytnout do rozpočtu svazku valnou hromadou mu stanovený příspěvek.

ČI. 8

Vztahy členů svazku
Všechny obce jsou jako členové svazku ve zcela rovnoprávném postavení. Vzájerrmć
vztahy obcí mezi sebou a obcí ke svazku mající charakter prodeje a koupě, zhotovení
díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmů atd. se Vždy upravují písemnými
smlouvami.

Čı. 9

Orgány svazku
Orgány svazku jsou:
a) Valná hromada

b) Předseda svazku
c)

Místopředseda svazku

d) Kontrolní

komise

Funkční období předsedy a místopředsedy jsou shodná svolebním obdobím
statutámích zástupců obcí, nekončí však před zvolením nových orgánů.
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ČL10

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Skládá se ze všech členů svazku
zastupovaných starosty či jejich zástupci nebo jinými zmocněnci.
Valná hromada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání valné
hromady svolává předseda nebo místopředseda svazku, který jej zároveň řídí.
Zasedání valné hromady musí být svoláno nejpozději do třiceti dnů, požádá-li O to
alespoň jedna třetina členů svazku.

Do působnosti valné hromady patří zej ména:
a)

b)
c)

d)
e)
Í)

g)

h)
i)

j)

k)

schvalovat stanovy svazku a jejich změny,
volit a odvolávat předsedu a místopředsedu svazku a členy kontrolní komise,
rozhodovat o činnosti svazku,
schvalovat zprávu o činnosti svazku,
schvalovat rozpočet svazku,
schvalovat zprávu O činnosti a hospodaření svazku,
schvalovat zprávu O revizi hospodaření,
rozhodovat o výši členských příspěvků a jejich splatnosti,
schvalovat vstup nových členů do svazku,
rozhodovat o vyloučení člena,
rozhodovat o zániku svazku.

Výčet působnosti valné hromady podle

odst. 3 tento orgán neomezuje v rozhodování
o dalších záležitostech svazku, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny
všech členů svazku.

Valná hromada je schopna se platně usnášet, je-li na jednání nadpoloviční většina
všech členů svazku. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech členů svazku. Každý
člen svazku má jeden hlas.

ČL11

Předseda svazku
Předseda svazku jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek.
Řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady.

Předsedou svazku se může

Stát starosta

nebo osoba pověřená Zastupitelstvem členské

obce.

Do působnosti předsedy svazku patří:

svolávat valnou hromadu,
vedení účetnictví svazku,
zajišťovat
b)
a)

jednat jménem svazku se třetími osobami,
d) zajišťovat archivaci písemností svazku,
c)
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předkládat valné hromadě roční rozpočet svazku a roční účetní závěrku,
organizovat činnost při zrušení nebo zániku svazku,
g) připravovat podklady pro zasedání valné hromady a zajišťovat záležitostí
svazku, pokud nejsou V kompetenci valné hromady.
e)
Í)

ČL12

Místopředseda
Je volený vždy jeden místopředseda svazku.

Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo
ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.

ČL13

Kontrolní komise
Kontrolní komisi tvoří tři pověření zástupci členských obcí svazku, které na dobu
dvou let volí valná hromada.

Volí ze svého středu předsedu komise.

Minimálně jedenkrát za rok informuje valnou hromadu o své
Kontroluje činnost a hospodaření svazku.
hospodaření.

činnosti.

Na valné hromadě předkládá zprávu o revizi

Členem kontrolní komise nesmí být předseda

ani místopředseda svazku.

ČL14
Podepisování jménem svazku
Podepisovat jménem svazku a tím
místopředseda.

jej

zavázovat, je oprávněn předseda nebo

ČL15

Majetek svazku Obcí
Majetek svazku tvoří vstupní vklady členů, členské příspěvky, dotace a dary.
Majetkem svazku se stávají také veškeré ﬁnanční prostředky, věci a hodnoty, které
svazek získá v rámci plnění předmětu činnosti vymezeného v těchto stanovách.
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Kč na jednu

Vstupní vklad členů svazku činí 100,do 31. 7. 2011 na účet svazku.

členskou obec a je splatný

Výše členského příspěvku

je odvozena od počtu trvale hlášených obyvatel v obci.
členského
příspěvku
a termínu splatnosti rozhoduje valná hromada.
výši
Neposkytnutí příspěvku nebo prodlení S jeho poskytnutím překračující tři měsíce je
hrubým porušením stanov svazku.

O skutečné

Nakládání se státními ﬁnančními prostředky musí odpovídat platným právním
předpisů.

Majetek svazku lze využít výhradně za účelem plnění předmětu činnosti Vymezeného

těmito stanovami.

Finanční majetek účtu je veden na samostatném účtu, svazek vede o svém hospodaření
samostatné účetnictví, dle platných právních předpisů.

hospodaření s majetkem svazku upravují předpisy schválené valnou
hromadou a ﬁnanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem. Dále se řídí
příslušnými ustanoveními zákona o obcích.

Postup

při

Či. 16

Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
Případný zisk bude převeden do příštího období a případná ztráta mezi obce podle
poměru trvale hlášených obyvatel.

Způsob zrušení svazku

ČI. 17

a naložení

s

jeho likvidačním zůstatkem

Svazek se zrušuje rozhodnutím valné hromady.
Svazek zaniká výmazem Z registru vedeného příslušným orgánem.

Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku dobrovolného svazku obcí
na základě mimořádné účetní závěrky, a to v poměru odpovídajícímu takto zjištěnému
majetku svazku k celkové výši členského příspěvku člena zaplaceného za dobu trvání
členství v svazku.
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Cl. 18

Závěrečná ustanovení
l.

Změny a doplňky těchto

stanov lze provést pouze na základě schválení většinou všech

členů valné hromady.
2.

Každý ze zakladatelů svazku obdrží po jednom výtisku
obdrží Krajský úřad Zlínského kraje.

3.

4.

těchto Stanov a jeden výtisk

Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, účinnosti pak
dnem jejich registrace u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Stanovy jsou veřejně přístupní k nahlédnutí každému

V Kvasicích dne.
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v sídle svazku.

