S TANGVY
sdružení obcí Držková, Vlčková a Kašava pro Společné hospodaření na
Svěřeném majetku
I. Účastníci sdružení a jejich

sídla

Obec Držková, OÚ Držková č.p. 106, 763 19 Kašava
Obec Kašava, OÚ Kašava č.p. 41, 763 19 Kašava
Obec Vlčková, OÚ Vlčková č.p. 85, 763 19 Kašava
II. Název a sídlo sdružení
1). Členové sdružení se dohodli, že sdružení ponese název:
DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
2). Sídlem sdružení je OÚ Kašava, Kašava č.p. 41, 763 19 Kašava
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Předmět činnosti sdružení
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1). Předmětem činnosti sdružení je účel společného, ekonomicky
nebo jinak vzájemně výhodného hospodaření S obecními majetky, S
vypůjčeným majetkem, jakož i za účelem vzájemně výhodného budování
společného majetku či zařízení.
2). Cílem společné činnosti je co nejefektivněji využívat svěřené
prostředky a spolupracovat na rozvoji regionu.

IV. Majetkové poměry

vklad

1). Členové
:

sdružení se dohodli,

že poskytnou jako

majetkový

Obec Kašava 20.000Kč
Obec Držková 10.000Kč
Obec Vlčková 10.000Kč

Výše uvedené
založení společného účtu.
2).

vklady

budou

předvedeny

do

1.měsíce

po

Členové sdružení se dohodli, že každá obec zakládající
sdružení bude přispívat na výše uvedené akce následujícím poměrem:
Obec Kašava 1/2
Obec Držková 1/4
Obec Vlčková 1/4
3).
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Y

V. Hospodaření sdružení

Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
Hospodářkým rokem je kalendářní rok. Vyúčtování výsledků hospodaření
se provádí do 3. měsíců po skončení hospodářkého roku. Přeskoumání
hospodaření bude provedeno auditorem.
1).

2). Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu sdruženého
majetku, o
svých příjmech a
výdajích. Účetnictví i
finanční
hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3). Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření musí být vhodným
způsobem zveřejněny nejméně 30 dnů před jejich projednáním na Zasedání
členské
schůze sdružení v aby se občané sdružených obcí mohli k němu
V
ve stanovené lhůte.
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Členství ve sdružení

l). Clenství ve
členské schůze.

sdružení vzniká

2). Novým členem sdružení se
přistupuje ke stanovám sdružení.
3). O

sdružení.

přijetí nového člena

podpisem zápisu

Z

ustavující

může stát každá další obec, která
sdružení rozhoduje členská

schůze

4). Členství ve sdružení lze zrušit na základě písemné žádosti
doložené usnesením vystupující obce. Clenství zaniká ke dni 31.12. v
roce, kdy byla žádost podána.
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5). Zrusenı clenstvı pred ukoncenım
cınnostı
sdruzení
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nárok na vrácení finančních prostředků vložených do činnosti sdružení.
VII. Práva a povinnosti členů sdružení

1). Každý člen sdružení je povinnen napomáhat podle svých
možností činnosti sdružení a zdržet se jakékoli činnosti, která by
mohla Znemožnit nebo Ztížit dosažení účelu tohoto sdružení.

2). Členové sdružení se zavazují:
a) převést na společný účet

sdružení majetkový vklad
uvedený V těchto stanovách
(D
O
b) řídit se usneseními členských schůzí a plnit
úkoly
chránit společný majetek, efektivně a hospodárné
c)
vyuzıvat prostredku určených k dosazení ucelu sdružení
d) účastnit se členské schůze sdružení
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sdružení

3). Clenové sdružení mají právo:
a) účastnit se členských schůzí sdružení
b) uplatňovat nároky, volit a být volen

jako zástupce

c) podílet se na kontrolní činnosti sdružení a V jejich
rámci nahlížet do účetních knih a veškerých písemností, týkajících se
sdružení
d) Obce mají právo kontrolovat hospodaření sdružení
prostřednictvím komisí zastupitelstev jednotlivých obcí

VIII. Zisk a Ztráta sdružení

popřípadě
smlouvy.

Zakládající členové sdružení se dohodli o rozdělení zisku,
úhrady státy dle poměru obsaženém v bodě III.3).tétO

Zakládající členové sdružení se dohodli O rozdělení zisku dle
poměru obsaženém V bodě III. 3). této smlouvy.
Zakládající členové sdružení se dohodli o úhradě ztráty,
pokud bude znám původce
podle míry zavinění - v plné výši
- v poměru dle bodu III. 3). této smlouvy
:

IX. Orgány sdružení a jejich působnost
l). Sdružení má tyto orgány:
a) členskou schůzi
b) předsedu sdružení
2). Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se
skládá ze všech zástupců členů sdružení, kterou svolává předseda
sdružení nejméně jednou za 2 měsíce, nebo kdykoliv na požádání nejméně
dvou členů sdružení. Svolání je provedeno nejméně 3 dny předem, na
požádání kdykoliv.
3). Členská schůze rozhoduje O všech záležitostech sdružení,
činností
vyjma
svěřených předsedovi sdružení. Na členské schůzi
každého člena zastupuje jeden zástupce obce ve sdružení, který má
jeden hlas.
4) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasování se
provádí veřejně.

enů.

Bezprostředně po
ukončení členské
5).
schůze vyhotoví
Zapisovatel sdružení zápis, který podepíší všichni Zástupci sdružení,
přítomní na schůzi.
6). Kontrolní činnost vykonávají vždy dva zástupci pověření
schůzí, kteří výsledky svých zjištění předkládájí členské schůzi.

7)

Předsedu sdružení volí a odvolává členská schůze.

8). Předseda sdružení je statutárním zástupcem a jeho výkonným
orgánem. Zastupuje sdružení na venek a řídí výkon běžných činností
sdružení. Za svoji činnost odpovídá vždy členské schůzi.
9). Předsedovi sdružení přísluší zejména:

vykonávat usnesení členské schůze
zabezpečovat řízení sdružení
kontrolovat činnost právních subjektů Zajišťujících
plnění předmětu činnosti sdružení
d) jednat a podepisovat jménem sdružení
rozhodovat o nakládání s finančními prostředky
e)
společného účtu, pokud nejde O případ vyhrazený členské schůzi
a)
b)
c)

sdružení.
X.

Zánik sdružení
1). Sdružení zaniká:
a)
b)

dohodou členů sdružení
vložením majetku do obchodní společnosti

2). O zániku

rozhoduje členská schůze sdružení.

3). K zániku sdružení dochází dnem výmazu
vedeného u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Z

registru sdružení

4). Nepřejde-li majetek sdružení na právního zástupce, provede
se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy sdružení
podle bodu III.3). této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení
1). Změny a doplňky těchto
všech členů sdružení.

stanov lze

provést se souhlasem

2). Není-li těmito stanovami určeno jinak, platí příslušná
ustanovení obecně platných právních předpisů,
zejména obchodního a
občanského zákoníku.
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