Stanovy svazku obcı

I

S

názvem „Svazek obcí KORYČANSKA a ZDOUNECKA

Zdounkách“

se sídlem ve

Název a sídlo členů svazku Obcí

l.

ohni záønnhy,
se sídlem

O0 28 79 38
PSC 768 02

IČz

Náměstí

č.p. 27,

zastoupená starostou Františkem

Věmým

6

ohni Søhčsnky,

IČ;

00 28 77 4;

Soběsuky č.p. 23, PSC 768 02
zastoupená Starostkou Vilmou Prchalovou
se sídlem

3

21

2.

ohni Ceıøøhøviøe,

7.

se sídlem Cetechovice č.p. 59, IÍSC

768 03
zastoupená Starostkou Antonií Sevčíkovou

ohni Trønhky-Záisınviøø, IČ5 00 28 78 22
se sídlem Troubky č.p. 64 PSC 768 02
zastoupená starostou Františkem Cechem

8

8.

IČ;

OO 28 71 21

3.

,

8.

ohni Hønčıiøe,

ohni zásıřizıy,

IČ: 47 93 O2 7§
se sídlem Honětice č.p. 73, PSC 768 13
zastoupená starostou Vítězslavem Mrhalem

IČ; 00 38 08 57
se sídlem Zástřizly č.p. 31, PSC 768 04
zastoupená starostou Eduardem Valentou

21

a

4.

Obcí Chvalnov-Lísky,

9.

00 28 72 70
se sídlem Chvalnov č.p. 68, PSC 768 04
zastoupená starostou Josefem J analíkem
IČ:

5.

Městem Køryčnny,

34
768 05

28

7ˇ9

20
768 32

se sídlem Hlavní č.p. 37, PSC
zastoupená starostou Jaroslavem Olšinou

10.

ohni Røšıin,

IČ; OOˇ28 73

Náměstí 401,

PSC

zastoupená starostou Ing. Jaroslavem
3.

IČ; 00

H

3.

se sídlem

ohni Zhnrøviøø,

Kočím

O0 28 7ç 95
se sídlem Roštín 450, PSC 768 03
IČ;

zastoupená starostou Radovanem

Manem

21

1 1.

ohni Sıřﬂky,

OO 28 77 76
ˇ
Koryčanská č.p. 47, PSC 768 04
zastoupená starostou Milanem Endlicherem
se sídlem

IČ;

Čı. II.

Název a sídlo svazku obcí
Název Svazek obcí KORYČANSKA a ZDOUNECKA
:

Sıdlo sdružení 768 02 Zdounl‹y, Náměstí č.p. 27

se sídlem ve

Zdounkách

:

ČI. III.

Základní ustanovení
Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá Svým majetkem za nesplnění svých povinností.
Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru vedeného u okresního úřadu
příslušného sídla sdružení. Rozhodnutí o zápisu je správním rozhodnutím a musí odpovídat
správnímu řádu.
Svazek obcí je právnickou osobou, jeho jménem jedná předseda nebo jiná osoba jím pověřená.
Svazek obcí má zejména koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj
svých členů.
Činnosti svazku obcí zůstávají nedotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost samosprávních
orgánů sdružených obcí. V souladu S ustanovením zákona číslo 128/2000 Sb., O obcích (obecní
zřízení) znění novel, si účastníci svazku obcí - obce nechají odsouhlasit účast ve svazku obcí
obecním Zastupitelstvem.
Č1. Iv.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazků obcí mohou být zejména

:

úkoly V oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požámí ochrany, veřejného
pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče O zvířata,
b) zabezpečování čistoty obce správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a
odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy
k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d) úkoly V oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění
nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie
V obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu,
Í)
sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
g) spolupráce s regionálními agenturami na území střední Moravy na mikroregionálních
a)

projektech,
h) jednání S

bankami ohledně garancí
v mikroregionálních projektech.

na

ﬁnanční

prostředky

pro

doﬁnancování

ČI. v.

Majetkové poměry
l.

Majetek svazku obcí je tvořen členskými příspěvky.

2

Majetkem svazku obcí se stávají také veškeré vložené a poskytnuté ﬁnanční prostředky, jiné
věci hodnoty, které svazek obcí Získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného
v těchto Stanovách.
Majetek svazku obcí lze používat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného
těmito Stanovami.
Majetek svazku obcí je veden na zvláštním účtu, odděleně od účetnictví obcí sdružených ve
svazku obcí.
Postup při hospodaření S majetkem svazku obci upravují předpisy schválené valnou
hromadou a ﬁnanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem.
Činnost svazku obcí je ﬁnancována Z ﬁnančních prostředků, které tvoří
0
příspěvky řádných členů svazku obcí (Kč 2,- na Obyv.)
0
ﬁnanční prostředky získané vlastní činností svazku obcí
0 dobrovolné příspěvky členů svazku obcí
0 podpůrné prostředky a dary
0
podíl na vybraném projektu při realizaci podle počtu obyvatel
:

%

ČI. VI.

Hospodaření svazku obcí
Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6-ti měsíců po

skončení kalendářního roku.
Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, O svých příjmech a výdajích a
ﬁnančních vztazích k rozpočtu obcí sdružených ve svazku obcí.
Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným
způsobem zveřejněny V obcích sdružených ve svazku obcí nejméně 30 dnů před
projednáním na zasedání valné hromady svazku obcí, aby se k němu občané mohli vyjádřit.
Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové
uplatnit písemně ve stanovené lhůtě.

ČI. VII.
ˇ
Clenství ve svazku obcí

Členství zakladatelů ve svazku obcí je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské
smlouvy. Další člen může vstoupit do svazku obcí se souhlasem všech dosavadních členů.
Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku obcí.
Členství zaniká písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 6-ti měsíční a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí však dříve než posledním dnem
měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který dal výpověď.
Majetkové vypořádání musí být schváleno valnou hromadou svazku obcí.
Členství zaniká v případě prokazatelného porušení stanov svazku obcí jeho členem, a to
rozhodnutím Valné hromady svazku obcí, které musí být schváleno nadpoloviční většinou
všech členů valné hromady svazku obcí. Pro majetkové vypořádání platí předcházející
ustanovení.
ČI. VIII.

Práva a povinnosti členů svazku obcí

Každý Z členů svazku obcí

je povinen

napomáhat podle svých možností

činnosti svazku

obcí.
3

J ednotliví

členové svazku obcí mají právo kontrolovat čimiost svazku obcí a podílet se

rovným dílem na výsledcích jeho práce.
Účastnit se valné hromady S hlasem rozhodujícím.

Volit orgány svazku obcí a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů.
Využívat majetek a zařízení svazku obcí.

Č1. IX.

Orgány svazku obcí
Orgány svazku obcí jsou

:

valná hromada, předseda a předsednictvo. Funkční období

předsedy a předsednictva je 1 rok.
Valná hromada se skládá ze všech členů svazku obcí a je jeho nejvyšším orgánem. Schází se
nejméně 2x ročně. Zasedání valné hromady svolává předseda. Mimořádné zasedání valné
hromady musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazku obcí.
Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů.
Valná hromada schvaluje stanovy svazku obcí, volí z členů svazku obcí předsedu svazku
obcí a pracovní skupinu, schvaluje zprávy O činnosti a hospodaření svazku obcí, včetně
revizní zprávy, schvaluje vstup nových členů do svazku obcí, výši členských příspěvků a

jejich splatnost a činí další

úkony dle těchto

stanov.

Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Předseda může
pověřit Zastupováním svazku obcí některého ze členů předsednictva.
Podepisování za svazek obcí se děje tak, že knázvu svazku obcí připojí svůj podpis
předseda nebo jím pověřený člen předsednictva.
Předsednictvo připravuje veškeré podklady pro zasedání valné hromady a zajišťuje
záležitosti svazku obcí, pokud nej sou V kompetenci předsedy nebo valné hromady.
Administrativní činnost svazku obcí zajišťuje předseda, a to prostřednictvím pracovníků
obce, kterou zastupuje. Tato obec má nárok na refundaci nákladů, které jí vznikly
V souvislosti S administrativním zabezpečováním činnosti svazku obcí.
Čı. X.

Zrušení svazku obcí
Svazek obcí se zrušuje dohodou, kterou musí schválit valná hromada.
Svazek obcí zaniká výmazem z registrace.
Likvidace majetku svazku obcí se provede tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy
svazku obcí. Toto rozdělení podléhá schválení valnou hromadou.
ČI. XI.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky těchto

stanov lze provést pouze na základě schválení valnou hromadou.

Každý Z členů svazku obcí obdrží po dvou výtiscích těchto

Ve Zdounkách dne /A5 7Ú //1572)/
”

stanov.
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