STANOVY
"Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem"
Členská schůze zakládajících obcí "Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem" (dále jen
svazek) dne 3.6.1993 schválila stanovy svazku, které dne 8.11.1994, 15.5.1997, 17.4.1998, 2.3.1999, 13.4.1999,
20.11.2001, 14.12.2006, 4.6.2013 a 9.12.2014 změnila a doplnila na toto znění:
I.
Název a sídla členů svazku obcí

Město Kelč, IČ: 00303925,
se sídlem Kelč č.p.5;

Obec Blazice, IČ: 47930292,

Obec Kladeruby, IČ: 00303933,

se sídlem Blazice č.p. 70;

se sídlem Kladeruby č.p. 72;

Obec Bořenovice, IČ:00544523,

Obec Komárno, IČ:00287326,

se sídlem Bořenovice č.p. 36;

se sídlem Komárno č.p. 49;

Obec Branky, IČ: 00303712,

Obec Kostelec u Holešova, IČ:00287342,

se sídlem Branky č.p. 6;

se sídlem Kostelec u Holešova č.p.58;

Obec Brusné, IČ: 00287091,

Obec Kunovice, IČ:00635812,

se sídlem Brusné č.p. 93;

se sídlem Kunovice č.p. 153;

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113,

Obec Kurovice, IČ: 00287377,

se sídlem Masarykovo nám. 137, Bystřice p. H.;

se sídlem Kurovice č.p. 68;

Obec Býškovice, IČ: 00636134,

Obec Lechotice, IČ: 00287407;

se sídlem Býškovice č.p. 71;

se sídlem Lechotice č.p.100;

Obec Dolní Nětčice, IČ: 00636207,

Obec Lešná, IČ: 00303992,

se sídlem Dolní Nětčice č.p. 49;

se sídlem Lešná č.p. 36;

Obec Dolní Těšice, IČ:00636215,

Obec Loučka, IČ: 00304069,

se sídlem Dolní Těšice č.p. 11;

se sídlem Loučka č.p. 46;

Město Holešov, IČ:00287172,

Obec Loukov, IČ: 00287440,

se sídlem Masarykova č.p. 628, Holešov;

se sídlem Loukov č.p. 199;

Obec Horní Lapač, IČ:00287199,

Obec Ludslavice, IČ: 00287466,

se sídlem Horní Lapač č.p.22;

se sídlem Ludslavice č.p. 31,

Obec Horní Nětčice, IČ:00636258,

Obec Malhotice, IČ: 00636371,

se sídlem Horní Nětčice č.p.67;

se sídlem Malhotice č.p. 1;

Obec Horní Těšice, IČ: 00636266,

Obec Míškovice, IČ: 00287491,

se sídlem Horní Těšice č.p. 31;

se sídlem Míškovice č.p. 46;

Obec Horní Újezd, IČ: 00636274,

Obec Mrlínek, IČ: 47934701,

se sídlem Horní Újezd č.p. 83;

se sídlem Mrlínek č.p. 54;

Obec Chomýž, IČ: 00287237,

Obec Němčice, IČ:00544604,

se sídlem Chomýž č.p.52;

se sídlem Němčice č.p. 68;

Obec Choryně, IČ: 00303844,

Obec Opatovice, IČ: 00301655,

se sídlem Choryně č.p. 200;

se sídlem Hlavní č.p. 170, Opatovice ;

Obec Chvalčov, IČ:00488895,

Obec Osíčko, IČ: 00287563,.

se sídlem Obřanská č.p. 145, Chvalčov ;

se sídlem Osíčko č.p. 56;

Obec Jankovice, IČ: 00287288,

Obec Pacetluky, IČ: 00287571,

se sídlem Jankovice č.p. 101;

se sídlem, Pacetluky č.p. 10;

Obec Paršovice, IČ: 00636461,

II.

se sídlem Paršovice č.p. 98;

Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho
činnosti

Obec Podhradní Lhota, IČ: 000287610,

"Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice
pod Hostýnem", Cihelna 1600, PSČ 768 61.
Předmětem činnosti je vytvoření svozové oblasti
pro svoz domovního odpadu, vybudování a
provozování skládky domovního odpadu a
provádění dalších činností souvisejících se sběrem,
výkupem, dopravou a likvidací odpadů.

se sídlem Podhradní Lhota č.p. 150;
Obec Podolí, IČ:00635791,
se sídlem Podolí č.p.33;
Obec Police, IČ: 00635804,
se sídlem Police č.p. 142;
Obec Provodovice, IČ: 00636487,
se sídlem Provodovice č.p. 49;

III.

Obec Prusinovice, IČ: 00287644,

Orgány svazku obcí

se sídlem Zámčisko č.p. 350, Prusinovice;

Orgány svazku jsou:

Obec Radkova Lhota, IČ: 00636509,

–
–
–

se sídlem Radkova Lhota č.p. 20;
Obec Radkovy, IČ: 00636517,
se sídlem Radkovy č.p. 38;
Obec Rajnochovice, IČ: 00287661,

Členská schůze
Předsednictvo svazku
Revizní komise svazku
Členská schůze

se sídlem Rajnochovice č.p. 144;
se sídlem Rakov č.p. 34;

1) Členská schůze svazku je nejvyšším orgánem
svazku, ve kterém vykonávají členové svazku svá
členská práva prostřednictvím svých statutárních
zástupců nebo jimi zplnomocněných zástupců obcí.

Obec Roštění, IČ: 00287687,

2) Členská schůze svazku:

se sídlem Roštění č.p.144;
Obec Rouské, IČ: 00636550,

- volí a odvolává členy předsednictva svazku a
členy revizní komise,

se sídlem Rouské č.p. 64;

- rozhoduje o přijetí dalšího člena do svazku

Obec Rusava, IČ:00287709,

- rozhoduje o vyloučení ze svazku,

se sídlem Rusava č.p. 248;

- schvaluje rozpočet na kalendářní rok svazku a
vyúčtování hospodaření svazku za kalendářní rok,

Obec Rakov, IČ: 00636541,

Obec Rymice, IČ:00544558,

- rozhoduje o zániku svazku,

se sídlem Rymice č.p. 4;

- projednává a schvaluje koncepci přípravy a
výstavby skládky domovního odpadu pro svozovou
oblast vytvořenou svazkem obcí,

Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ: 00287733,
se sídlem Slavkov pod Hostýnem č.p. 14;

- rozhoduje a schvaluje všechny závažné
skutečnosti mající vztah k předmětu činnosti
svazku, zejména jeho investiční činnosti

Obec Třebětice, IČ: 00544540,
se sídlem Třebětice č.p. 51;
Obec Vítonice, IČ: 00380873,

3) Členská schůze rozhoduje běžně o všech
skutečnostech nadpoloviční většinou přítomných
členů svazku. Ke změně stanov je nutný souhlas
nadpoloviční většiny všech členů svazku, k zániku
svazku a vyloučení člena ze svazku, je vyžadován
dvoutřetinový souhlas všech členů svazku. Členská
schůze se řídí jednacím řádem členské schůze, který
je nedílnou přílohou stanov svazku.

se sídlem Vítonice č.p. 82;
Obec Všechovice, IČ:00302228,
se sídlem Všechovice č.p. 17;
Obec Zahnašovice, IČ: 00287890,
se sídlem Zahnašovice č.p. 43;

4) Každý člen svazku má při rozhodování jeden
hlas.

Obec Zámrsky, IČ:00600881,
se sídlem Zámrsky č.p. 23;

5) Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně
jednou za rok na základě rozhodnutí předsednictva
svazku. Předsednictvo je povinno svolat vždy
členskou schůzi, pokud o to požádá minimálně 40%
všech členů svazku.

Obec Žákovice, IČ:00600890,
se sídlem Žákovice č.p. 41.

6) Členská schůze je schopná se usnášet, pokud
jsou přítomní zástupci obci, jejichž počet přesáhne
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50% všech hlasů členů svazku. Pokud se členská
schůze nemůže konat nebo pokračovat z důvodu
toho, že nebylo dosaženo účastí nadpoloviční
většiny hlasů všech členů svazku, nebo jejich počet
v průběhu jednání poklesl pod nezbytnou úroveň, je
postupováno podle jednacího řádu členské schůze
svazku.

6) Předseda řídí běžnou činnost svazku, jednání
předsednictva a členské schůze. V jeho
nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda, nebo
předsedou pověřený člen předsednictva na základě
zplnomocnění.
7) Předsednictvo svazku zodpovídá za sestavení
rozpočtu na kalendářní rok, za vedení účetnictví o
stavu a pohybu majetku, za provedení vyúčtování
hospodaření za kalendářní rok a za přezkoumání
hospodaření svazku auditorem a za vedení ostatní
administrativní agendy svazku.

Předsednictvo svazku

8) Vůči třetím osobám, předsednictvo plní funkci
statutárního orgánu svazku, přičemž jeho jménem
jedná předseda nebo jím zplnomocněný člen
předsednictva. Za svazek se vždy podepisují
minimálně dva členové předsednictva, z toho jeden
podpis musí být vždy od předsedy nebo
místopředsedy předsednictva.

1) Předsednictvo má celkem 7 členů, předsedu,
místopředsedu a 5 členů předsednictva. Jejich
funkční období je shodné s funkčním obdobím
volených členů samosprávy obcí. Předsednictvo, u
něhož skončilo funkční období, pokračuje
v činnosti do doby zvolení předsednictva nového.
Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu
členové předsednictva na svém prvém zasedání
nadpoloviční většinou hlasů.

9) Členská schůze může delegovat na předsednictvo
rozhodnutí v investičních věcech svazku.
10) Předsednictvo svazku schvaluje účetní závěrku
svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle
zákona o účetnictví

Jednotliví členové předsednictva jsou na
separátních
jednáních
oblastí
delegováni
jednotlivými oblastmi svazku jakožto jejich
zástupci následujícím způsobem:
Po jednom z oblasti:

–
–

město Holešov včetně místních částí

Revizní komise svazku

město Bystřice pod Hostýnem včetně místních
částí

–

1) Revizní komise svazku je 3 členná, předseda, a
2 členové komise. Její funkční období je shodné s
funkčním obdobím volených členů samosprávy
obcí. Funkce člena předsednictva a revizní komise
jsou vzájemně neslučitelné. Revizní komise, u
které skončilo funkční období má prozatímní
mandát až do zvolení nové revizní komise.

Kelečska - obce Branky, Dolní Těšice, Horní
Těšice, Choryně, Kelč, Kladeruby, Kunovice,
Lešná, Loučka, Podolí u Loučky, Police, Zámrsky

–

Holešovska - obce Bořenovice, Horní Lapač,
Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice,
Lechotice, Ludslavice, Míškovice, Němčice,
Pacetluky, Prusinovice,
Roštění, Rymice,
Třebětice, Zahnašovice

2) Předsedu, místopředsedu a členy revizní komise
volí členská schůze na návrh předsednictva ze členů
svazku, jež nejsou členy předsednictva.

–

Bystřicka - obce Blazice, Brusné, Chomýž,
Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko,
Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov,
Vítonice

3) Revizní komise kontroluje veškerou činnost
svazku, zejména:
- dodržování zákonů a ostatních závazně právních
předpisů, stanov svazku při činností svazku,

Po dvou z oblasti:

–

Všechovicka a
Dřevovosticka - obce
Býškovice, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Horní
Újezd,
Malhotice,
Opatovice,
Paršovice,
Provodovice,
Rakov,
Rouské,
Všechovice,
Žákovice, Radkova Lhota, Radkovy,

- zda činnost svazku je v souladu s předmětem
činností svazku dle zakládací smlouvy a stanov
svazku,
- správnost evidence a dodržování finanční kázně
ve svazku,

2) Předsednictvo je výkonným orgánem svazku,
řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech,
jež nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu
svazku.

- plnění usnesení členské schůze.
4) Revizní komise je oprávněná požadovat od členů
předsednictva nebo jiných členů svazku předložení
všech dokladů a poskytnutí informací, jež považuje
za potřebné při plnění úkolů kontrolní činností ve
svazku.

3) Předsednictvo se zodpovídá členské schůzi za
činnost svazku a realizuje usnesení členské schůze.
4) Předsednictvo rozhoduje hlasováním, kdy každý
člen předsednictva má jeden platný hlas.
Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je
přítomno minimálně 5 členů předsednictva.
5) Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně
však jednou za 3 měsíce.
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5) Každý člen svazku má povinnost ukládat
nevytříděné komunální odpady, které lze ukládat na
skládku a jejichž je původcem na skládku TKO
Cihelna III. Toto ustanovení se netýká inertních
materiálů/ stavební sutě a zeminy/.

IV.
Majetek členů svazku obcí, který vkládají do
svazku obcí
Každý nový člen svazku je povinen složit členský
příspěvek na účet svazku ve výši 10,- Kč za každou
fyzickou osobu, která je v obci hlášena k trvalému
pobytu (dále jen „občan“), a uhradit poměrnou část
nákladů svazku stanovenou v přepočtu na jednoho
svého občana. Každý nově přijímaný členů svazku
je povinen uhradit vstupní vklad šest set Kč na
občana, navýšený o opodstatněný inflační nárůst
předmětné platby /včetně členského příspěvku/, ode
dne vzniku svazku po dobu přijetí za člena svazku.
Prodlení s platbou delší než tři měsíce je důvodem
k vyloučení ze svazku. V případě prodlení s platbou
je člen svazku povinen zaplatit úrok z prodlení,
stanovený
pro
příslušný
kalendářní
rok
rozhodnutím předsednictva.

6) Každý člen svazku má povinnost aktivně
spolupracovat se svazkem, pokud je o takovou
spolupráci požádán orgánem svazku, nebo na
základě rozhodnutí členské schůze svazku.
7) Každý člen svazku zodpovídá sám za
hospodaření s odpady, podle svého vlastního
programu odpadového hospodářství.
8) Každý člen svazku je povinen dodržovat stanovy
svazku a řídit se rozhodnutím orgánů svazku.

VII.
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě
ztráty svazku obcí

V.
Zdroje příjmů svazku obcí.

1) Svazek sestavuje svůj rozpočet, hospodaří podle
něj, vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o
svých příjmech a výdajích a o finančních vztazích k
rozpočtu obcí, které svazek vytvořily.

Zdrojem příjmů svazku obcí je jeho vlastní činnost.
Pokud zdroje z vlastní činnosti nestačí, rozhodne
členská chůze o jiných zdrojích příjmů.

2) Svazek odpovídá svým majetkem za nesplnění
svých povinností.
3) Svazek obcí vede samostatný účet svazku u
některého z peněžních ústavů.

VI.

4) Zisk svazku obcí je používán k dalšímu rozvoji
činnosti svazku obcí a nerozděluje se mezi
jednotlivé obce svazku.

Práva a povinnosti členů svazku obcí
1) Každý člen svazku má stejná práva a povinnosti.

5) Nést podíl na úhradě ztrát svazku obcí v poměru
odpovídajícímu počtu občanů jednotlivých obcí
svazku ke dni, ke kterému se stali členy svazku, je
základní povinností členů svazku obcí.

Výjimkou je v souladu s ustanovením § 46 odst. 4
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, město
Bystřice pod Hostýnem.

4) Pokud členská schůze rozhodne o zrušení
svazku, majetek svazku po vypořádání všech
pohledávek a závazků se rozdělí mezi jednotlivé
členy svazku v poměru odpovídajícímu počtu
občanů jednotlivých obcí svazku ke dni, ke kterému
se stali členy svazku.

2) Každý člen má právo účastnit se členské schůze
prostřednictvím svého statutárního zástupce,
hlasovat na ní, být volen do orgánu svazku, vznášet
návrhy, podněty a připomínky k činnosti svazku a
požadovat vysvětlení k činnosti svazku, vše v
souladu s jednacím řádem členské schůze svazku.

5) Likvidátora určuje členská schůze z řad zástupců
členů svazku.

3) Občané členských obcí svazku, pokud dosáhli
věku 18 let, jsou oprávněni:
a) účastnit se zasedání členské schůze jako orgánu
svazku a nahlížet do zápisu o jeho jednání

VIII.

b) podávat orgánům svazku písemné návrhy k
předmětu činnosti svazku

Podmínky přistoupení ke svazku obcí a
vystoupení z něj, včetně vypořádání
majetkového podílu

c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k
závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý
kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na
zasedání orgánu svazku obcí.

1) Novým členem svazku se může stát na základě
rozhodnutí členské schůze svazku o přijetí do
svazku každá obec, která projeví písemnou
přihláškou zájem stát se členem svazku, výslovně
projeví souhlas se zněním stanov svazku, zejména
se solidárním způsobem výpočtu a hrazení
zprůměrovaných nákladů na svoz TKO v rámci celé
svozové oblasti svazku, bez ohledu na dovozovou

4) Každý člen svazku má základní povinnost nést
poměrnou část nákladů svazku stanovenou v
přepočtu na jednoho svého občana dle ustanovení
stanov svazku. Výši platby na kalendářní rok
vypočte administrativa svazku na členy svazku.
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vzdálenost jednotlivých členů svazku a provede
vyrovnání členského příspěvku.

X.
Vznik, doba trvání svazku a zánik svazku

2) Členství ve svazku zaniká vystoupením člena na
základě písemného oznámení orgánu svazku, nebo
vyloučením v případě neplnění si svých povinností
člena svazku, porušování stanov svazku nebo
neplněním závazných rozhodnutí orgánů svazku.
Písemné oznámení člena o vystoupení ze svazku
musí být doručeno předsednictvu svazku vždy
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Účinky vystoupení nastanou k 1.1. kalendářního
roku následujícího po doručení písemného
oznámení o vystoupení ze svazku. Vystupující člen
nemá nárok na vrácení členského příspěvku ani na
vypořádací podíl z majetku svazku a nese závazky z
jeho předešlého členství, které vznikly ke dni
vystoupení.

1) Svazek se zakládá podpisem zakladatelské
smlouvy a vzniká zápisem do registru vedeného
Okresním úřadem Kroměříž.
2) Svazek se zakládá na dobu neurčitou.
3) Svazek zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku
obcí, vedeném příslušným Krajským úřadem.
Návrh na výmaz svazku z veřejného rejstříku podá
likvidátor do třiceti dnů od skončení likvidace.
XI.
Závěrečná ustanovení

3) Člen svazku, který si řádně neplní své povinnosti
vyplývající pro něho z členství ve svazku, nebo
člen který poruší stanovy svazku nebo rozhodnutí
orgánů svazku může být vyloučen ze svazku na
základě rozhodnutí členské schůze svazku.
Vyloučený člen nemá nárok na vrácení členského
příspěvku ani na vypořádací podíl z majetku svazku
a nese závazky z jeho předešlého členství, které
vznikly ke dni vyloučení.

V ostatních věcech stanovami neupravených se
bude činnost svazku řídit zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění a Občanským
zákoníkem.
V Bystřici pod Hostýnem dne 9.12.2014

IX.
Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi
Kontrola činnosti a hospodaření svazku obcí
obcemi, které svazek vytvořili je prováděna
prostřednictvím revizní komise svazku/ viz oddíl
III/.

Mgr. Zdeněk P Á N E K
předseda svazku v.r
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JEDNACÍ ŘÁD
členské schůze
"Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem"
1.

Členská schůze se schází nejméně jednou
za
rok,
na
základě
rozhodnutí
předsednictva svazku. Předsednictvo je
povinno svolat vždy členskou schůzi,
pokud o to požádá minimálně 40% všech
členů svazku.

2.

Členskou schůzi svazku vede předseda
svazku,
v
jeho
nepřítomnosti
místopředseda,
mimořádně
člen
předsednictva (dále jen předsedající).

3.

Členská schůze je běžně usnášeníschopná,
pokud je přítomna nadpoloviční většina
všech členů svazku.

4.

Předsedající zahájí schůzi v čase dle
pozvánky. Pokud zjistí, že není přítomna
nadpoloviční většina všech členů svazku,
odloží jednání o 15 minut. Pokud se ani
po tomto čase nesejde nadpoloviční
většina, ukončí předsedající schůzi a
vyhlásí bezprostředně novou náhradní
členskou schůzi. Takto vyhlášená
náhradní členská schůze se zahájí ihned, s
počtem přítomných členů svazku. K
přijetí právoplatných rozhodnutí je v
takovém případě požadován již jen
nadpoloviční souhlas přítomných členů
svazku.
Tímto
způsobem
nelze
rozhodnout o zániku svazku ani o
vyloučení člena ze svazku, kde je
vyžadován dvoutřetinový souhlas ze
všech členů svazku, ani změnit znění
stanov, kdy je nezbytný souhlas
nadpoloviční většiny ze všech členů
svazku.

5.

Předsedající schůze předkládá program
jednání členské schůze a umožní členům
svazku jeho doplnění. Poté se o programu
hlasuje.

6.

Jednání členské schůze se vede ke
každému bodu programu zvlášť, stejně tak
i rozprava. Konec rozpravy může
navrhnout každý člen svazku. O ukončení
rozpravy se hlasuje.

7.

Hlasování je převážně veřejné, člen
svazku může navrhnout i hlasování tajné.
V takovém případě nechá předsedající o
způsobu hlasovat.

8.

Každý člen svazku má jeden hlas.

9.

Hlasuje se o každém bodu programu
zvlášť, pokud povaha projednávaného
bodu nevyžaduje jiný způsob.

10. Z členské schůze je vyhotovován zápis a
usnesení členské schůze svazku, které
podepisuje předsedající a dva členové
revizní komise svazku.
11. Návrh usnesení zajistí místopředseda
svazku, usnesení připravují určení tři
členové svazku obcí z pověření
předsedajícího členské schůze svazku.
12. K přijetí usnesení postačuje souhlas
nadpoloviční většiny z přítomných členů
svazku.
13. Tento jednací řád členské schůze svazku
je nedílnou přílohou stanov svazku.
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