Stanovy Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota
Článek I.

Pream bule
Toto jsou stanovy dobrovolného svazku obcí S názvem Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota (dále
jen „svazek obcí“), založeného podle ustanovení § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněrıí pozdějších předpisů (dále jen ,, zákon o obcích“),
které jsou V souladu se zákonem O obcích přílohou Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

Článek II.
Název a sídlo členů svazku obcí

Qbec Dolní Lhota

IC: 00283878, Dohıí Lhota 129,

Qbec Horní Lhota

IC: 00568554, Horní Lhota 27,

Qbec Sehradice

IC: 00568724, Sehradice 64,

Qbec Slopné

IC: 00568732, Slopné 112,
(

ˇ

PSC: 763 23
ˇ

PSC: 763 23
ˇ

PSC: 763 23
V

PSC: 763 23

dále jen „členové svazku obcí“

)

Článek III.
Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti
Název:

Svazek obcí aglomerace Dohıí Lhota

Siáıøz

Døıni Lhøıﬂ 129, PSČ; 763 23

IČ:

bude přiděleno

Předmět

činnosti:

Předmět činnosti svazku obcí zahrnuje úkoly a činnosti uvedené v § 50 odst. 1 písm. b) Zákona o
obcích, zejména pak činnosti Spojené se zajištěním projektové přípravy, výstavby, provozu, údržby,
oprav a rozvoje kanalizace na území nebo v prospěch členů svazku obcí.
Jedná se zejména o:
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'Y

výkon ﬁınkce investora - zadavatele

při projektové přípravě, výstavbě, údržbě a opravách
kanalizace;
b) vlastní provozování kanalizace pro Zajištění odvádění a čištění odpadních vod, likvidaci kalů a
a)

odpadů a vypouštění vyčištěných odpadních vod;

o vlastní a svěřený majetek včetně jeho evidence;
d) správu nákladů a výnosů Z činnosti svazku obcí;
e) zajišť ování rozvoje kanalizace V souladu S potřebami a požadavky členů svazku obcí.
Za kanalizaci na území nebo V prospěch členů svazku obcí se považuje především pět staveb (Stavba
1 - Přečerpávání odpadních vod do Pozlovic, stavba 2 - Kanalizace Dolní Lhota, stavba 3 ~
Kanalizace Horní Lhota, Stavba 4 - Kanalizace Sehradice a stavba 5 - Kanalizace Slopné)
c) péči

V předpokládaném nákladu celého komplexu staveb ve výši cca 220 miliónů Kč.

Článek Iv.
Orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování
l, Orgány svazku obcí jsou:
Clenská schůze
Předseda

Členská schůze 'e ne'vy šším or ánem svazku obcí a ˇe složena ze zástu ců členů svazku obcí,
přičemž každý člen svazku obcí vysílá do členske schuze jednoho zástupce. Zástupcem člena
svazku obcí je starosta obce nebo Zastupitelstvem obce pověřená osoba.
2,

,

Jednání členské Schůze svolává předseda písemným oznámením členům svazku obcí zaslaným
nejméně tři dny před jejím konáním. V oznámení bude uveden navrhovaný program jednání a
budou k němu připojeny relevantní podklady. Místem jednání členské Schůze je sídlo svazku obcí.
případě souhlasu všech zástupců členů svazku obcí je možné jednání uskutečnit v libovohıém
termínu a na kterémkoliv vhodném místě. Předseda svolává jednání členské schůze dle vlastního
uvážení nebo vždy do čtyř dnů, když o to požádá alespoň jeden zástupce člena svazku obcí.
Vtakovém případě je zástupce člena svazku obcí povinen poskytnout předsedovi relevantní
podklady, které předseda připojí k oznámení. Jednání členské schůze mohou přihlížet též osoby
přìzvané zástupci členů svazku obcí.
3,

V

4, Do působnosti členské schůze patří všechny záležitosti sdružení S výjimkou působnosti svěřené
těmito Stanovami nebo rozhodnutím členské schůze předsedovi. Do působnosti členské Schůze

zejména nikoliv však výlučně patří:
a) určovat celkovou koncepci činnosti svazku obcí a hlavní zásady jeho hospodaření,
b) schvalovat rozpočet včetně ﬁnančních objemů investic a oprav na běžný rok
víceleté výhledy,
c) stanovit pravidla

d)
e)
Í)

g)
h)
i)

i

rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření,
vykonávat pravidelnou, Systematickou a úplnou kontrolní činnost nad hospodařením
svazku obcí přímo nebo prostřednictvím pověřených osob,
schvalovat koncepce oprav a modernizace majetku,
schvalovat roční účetní závěrky, způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady
případné ztráty,
schvalovat závěrečný účet,
jmenovat a odvolávat ze svého středu předsedu a jeho zástupce,
schvalovat počet zaměstnanců,
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stanovit způsob odměňování předsedy, jeho zástupce a případných zaměstnanců,
k) schválit nabytí nemovitého majetku,
schválit uzavření Smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, O přijetí dotace,
l)

j)

m)
n)

O)

p)
q)
r)

o převzetí nebo přistoupení k dluhu, o vzdání se práva a o prominutí nebo
postoupení pohledávky,
schválit přistoupení kzávazku nebo převzetí ručitelského závazku svazku obcí, a
pokud hodnota tohoto závazku přesáhne 50.000,- Kč, potom vždy formou
společného souhlasu se zastupitelstvy členů svazku obcí,
schválit uzavření smlouvy o provozování vodohospodářského majetku svazku obcí
Sjinou právnickou osobou, a to formou společného souhlasu se Zastupitelstvem
člena svazku obcí, na jehož katastrálním území se vodohospodářský majetek nachází
nebo zastupitelstev všech členů svazku obcí, jde-li o vodohospodářský majetek na
katastrálním území obce, která není členem svazku obcí,
nájem nebo výpůjčku nemovitého nebo
schválit
převedení,
zástavu,
vodohospodářského majetku, a to formou společného souhlasu se Zastupitelstvem
člena svazku obcí, na jehož katastrálním území se majetek nachází nebo
zastupitelstev všech členů svazku obcí, jde-li O majetek na katastrálním území obce,
která není členem svazku obcí,
schválit navrhovanou výši stočného včetně příslušné kalkulace,
vyjádřit souhlas S pokyny předsedy Speciﬁkujícími vnitřní záležitosti svazku obcí,
schválit přijetí vkladu člena svazku obcí do hospodaření svazku obcí po jeho
založení.

Členská schůze je usnášeníschopná pouze V případě přítomnosti všech zástupců členů svazku
obcí na jejím jednání. Členská schůze při výkonu své působnosti ve všem rozhoduje prostou
většinou hlasů všech zástupců členů svazku obcí. Každý zástupce má jeden hlas. Při rovnosti hlasů
platí, že o návrhu není rozhodnuto. Hlasování je veřejné. Členská schůze je povinna vyjádřit se
knávrhům každého zástupce členů svazku obcí nebo každého občana členů svazku obcí, který
dosáhl věku osmnácti let. O průběhu jednání členské schůze a obsahu rozhodnutí se pořizuje zápis
který vyhotoví předseda bezprostředně po skončení jednání a podepíší jej všichni zástupci členů
svazku obcí.
5,

6, Předseda je statutárním orgánem svazku obcí v rozsahu Své působnosti, vždy za něj podepisuje a
zastupuje jej navenek. Předsedu a jeho Zástupce volí a odvolává ze svého středu členská schůze na
dvouleté funkční období. Do okruhu působnosti předsedy patří:
a) plnit usnesení členské schůze,
b) zastupovat svazek obcí před soudy, správními orgány, správcem daně, Policií ČR, celními
orgány nebo V jiným úředních záležitostech a činit přitom procesní úkony,
c) zabezpečovat hospodaření svazku obcí podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová
opatření V rozsahu stanoveném členskou chůzí,
zajistit
řádné vedení evidence O majetku a účetnictví včetně vyúčtování hospodaření,
d)
závěrečného účtu a přezkoumání tohoto hospodaření za uplynulý rok V souladu S platnou
právní úpravou,
e) zajistit plnění závazků svazku obcí, vyplývajících Z uzavřených smluv,
sledovat plnění závazků smluvních partnerů, vyplývajících Z uzavřených smluv a přijímat
Í)
potřebná opatření V případě porušování těchto závazků, zejména předcházet promlčení práv

svazku obcí,

plnění povinností vyplývajících svazku obcí Z platné právní úpravy V oblasti
územního plánování, stavebního řádu, vodního hospodářství, účetnictví, rozpočtových
pravidel a daňové oblasti,
h) zajistit plnění povinností vyplývajících svazku obcí z těchto stanov vůči jeho členům.
vydávat se souhlasem členské schůze pokyny specifikující vnitřní záležitosti svazku obcí,
i)
g)

zajistit
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přijímat a vyřizovat korespondenci určenou svazku obcí,
k) navrhovat celkovou koncepci činnosti svazku obcí a hlavní zásady jeho hospodaření,
navrhovat rozpočet včetně ﬁnančních objemů investic a oprav na běžný rok i víceleté
1)

j)

m)
n)

výhledy

zveřejnění všech skutečností a údajů svazku obcí dle platné právní úpravy,
umožnit občanům členů svazku obcí, kteří dosáhli osmnácti let, nahlížet do zápisů o jednání

zajistit

členské Schůze,
o) schválit uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, pokud nejde o nemovitý nebo
vodohospodářský majetek,
navrhovat
koncepce oprav a modernizace majetku,
p)
roční účetní závěrky, návrh rozdělení zisku a způsob úhrady případné Ztráty,
předkládat
q)
r) plnit fımkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči případným zaměstnancům svazku obcí,
s) schválit zástavu, prodej či směnu nehmotného a movitého majetku, jehož hodnota
nepřesahuje 5.000 Kč dle odhadní ceny ve znaleckém posudku nebo potvrzení nebo

odborném vyjádření,

schválit pořízení dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací, pokud jejich
předpokládaná hodnota nepřesahuje 50.000,- Kč bez DPH,
u) schválit přijetí peněžních darů,
v) navrhovat výši stočného včetně příslušné kalkulace.

t)

7,

Zástupce předsedy vykonávájeho působnost po dobu prokazatelně nepřítomnosti předsedy.

Článek v.
Majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí
l, Svazek obcí hospodaří S majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho
členové podle těchto stanov a dále S majetkem, který získal svou vlastní činností.

Majetek vložený členem svazku obcí do hospodaření svazku obcí Zůstává ve vlastnictví tohoto
Orgány svazku obcí s ním mohou nakládat jen v rozsahu majetkových práv, která nejsou
vyhrazena obecnímu zastupitelstvu člena svazku obcí podle zákona o obcích.
2,

člena.

3,

Majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí při jeho vzniku je uveden V Příloze

č. 1

těchto Stanov.

Článek VI.

Zdroje příjmů svazku obcí a zásady hospodaření
1,

vr
Mezi zdroje prıjmů
svazku obcí patří Zejména:

příspěvky a dotace členů svazku obcí,
b) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
c) příjmy Z výsledků vlastní hospodářské činnosti,
d) dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, Z rozpočtu kraje a ze strukturálních fondů
e) dary a příspěvky,
Í) zahraniční dotační tituly, granty, apod.
a)

Svazek obcí je povinen respektovat účel použití rozpočtových prostředků, který vyplývá
Z
a) účelu přijatých dotací, nebo
b) Z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně
účelových darů, příspěvků či půjček.
2,
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3, Finanční hospodaření svazku obcí se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
Rozpočet svazku obcí je ﬁnančním plánem, jímž se řídí ﬁnancování činnosti svazku obcí. Obsahem
rozpočtu svazku obcí jsou jeho příjmy a výdaje vyplývající Z jeho činnosti V souladu S jeho
stanovami. Návrh rozpočtu se vhodným způsobem zveřejní u členů svazku obcí, a to nejméně po
dobu 15 dnů před jeho projednáním na členské schůzi, aby se k němu mohli vyjádřit občané členů
svazku obcí. Připomínky k němu mohou občané členů svazku obcí uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejněiıí nebo ústně na jednání členské Schůze při jeho projednávání. Rozpočet
je projednáván při jeho schvalování V třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet
vyjadřoval Závazné ukazatele, jimiž se povinně řídí předseda při hospodaření podle rozpočtu.

Po skončení kalendářního roku se údaje O ročním hospodaření svazku obcí souhrnně zpracovávají
do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů V
plném členění podle rozpočtové Skladby a o dalších ﬁnančních operacích V tak podrobném členění a
obsahu, aby bylo možné zhodnotit ﬁnanční hospodaření svazku obcí a hospodaření s jeho majetkem.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtováiií finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů,
obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
4,

Hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok je předmětem přezkumu auditorem nebo
Krajským úřadem Zlínského kraje. Zpráva 0 výsledku přezkoumání hospodaření je součástí
závěrečného účtu při jeho projednávání na členské schůzi.
5, Návrh závěrečného účtu musí být Vhodným způsobem zveřejněn V obcích, které jsou jeho členy,
nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním na členské schůzi, aby se k němu mohli občané
členů svazku obcí vyjádřit. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členů svazku obcí
uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání členské Schůze.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu S celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu S výhradami, na základě nichž přijme svazek obcí opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily
svazku obcí škodu.
6, Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členů svazku obcí, a to neprodleně po
jeho schválení na členské schůzi.

Článek VII.
Práva a povinnosti členů svazku obcí
Členové svazku obcí se zavazují V potřebné výši financovat projektovou přípravu, výstavbu,
provozování, údržbu, opravy a rozvoj kanalizace ve vlastnictví svazku obcí a V prospěch členů
svazku obcí, která není na území některého Z členů svazku obcí, tímto podílem Z celkových nákladů:
Obec Dolní Lhota .................. ..23,6
Obec Horní Lhota .................. ..2l,9
1.

Obec Sehradice .....................
Obec Slopné ........................

%
%
..30,6 %
..23,9 %

2, Každý člen svazku obcí se zavazuje V potřebné výši samostatně financovat projektovou přípravu,
výstavbu, provozování, údržbu, opravy a rozvoj kanalizace ve vlastnictví svazku obcí, pokud se
projektová příprava, výstavba, provozování, údržba, opravy a rozvoj dotýká kanalizace na území
tohoto člena svazku obcí.
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Pro stanovení podílu jednotlivých členů svazku obcí na ﬁnancování zakázek dle předchozího
odstavce u zakázek realizovaných vcelku na území dvou a více členů svazku obcí je určující
rozpočet dodavatele těchto zakázek, z kterého musí být tento podíl zřejmý.
3,

4,

Členové svazku obcí neodpovídají za závazky svazku obcí.

5, Členové svazku obcí se prostřednictvím svých zástupců v orgánech svazku podílejí na řízení a
chodu svazku obcí dle ustanovení těchto stanov. V případech vymezených těmito stanovami se na
řízení a chodu svazku obcí podílejí rovněž zastupitelstva členů svazku obcí.

Založením svazku obcí se členové svazku nezbavují odpovědnosti za stav a
vodohospodářské problematiky na jejich území.
6,

řízení

Článek VIII.
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
1, O kladném výsledku hospodaření svazku a jeho dalším využití rozhoduje při projednávání účetní
závěrky členská schůze.

2, Všechny orgány svazku, členové svazku a všechny osoby, pověřené svazkem jakoukoliv funkcí
jsou povinny dbát na to, aby nedošlo ke vzniku ztráty. Svazek obcí má právo vyžadovat plnou
náhradu ztráty po osobě odpovědné ze její způsobení bez ohledu na to, zda ji způsobila Z nedbalosti
nebo úmyslně.
3,

Pokud svazek vykáže roční ztrátu z hospodaření, stanoví podmínky její úhrady členská schůze.

Článek IX.

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

1,

Členy svazku obcí jsou obce uvedené ve smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku

obcí.

Do

svazku obcí může přistoupit další obec za předpokladu, že dojde k dohodě stávajících členů a
K rozšíření svazku obcí o dalšího člena je třeba souhlasu všech zastupitelstev
členů svazku obcí a zastupitelstva přistupující obce.
2,

přistupující obce.

3, Člen svazku obcí může vystoupit ze svazku obcí na základě rozhodnutí zastupitelstva, a to
formou písemné žádosti podepsané starostou a zaslané S dodejkou nebo jiným obdobně
prokazatehıým způsobem předsedovi. Clenství ve svazku obcí takto zaniká poslední den třetího
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena.

Člen svazku obcí může ze svazku obcí vystoupit pouze vpřípadě, že tím nedojde kporušení
závazků svazku obcí k třetím osobám.
4,

5, Svazek obcí může zaniknout, pokud se na tom dohodnou všichni členové svazku a pokud tím
nedojde k porušení závazků svazku obcí k třetím osobám.

6, Při

zániku svazku obcí nebo vystoupení člena ze svazku obcí se majetek svazku obcí vypořádává:

9

a)

b)

převodem příslušných částí nemovitého a vodohospodářského majetku do výhradního
vlastnictví členům svazku na územním principu,
převodem příslušných částí nemovitého a vodohospodářského majetku nacházejícího se
mimo území členů svazku do podílového spoluvlastnictví členům svazku ve
s_poluvlastnických podílech rovnajících se podílům na financování uvedeným V článku VIII.

těchto Stanov,
v případě, že člen svazku obcí vložil do hospodaření svazku obcí majetek, který zůstal ve
vlastnictví člena svazku obcí, vrací se tento majetek členu zpět Spolu S jeho přírůstky,
d) ohledně jiného shora neuvedeného majetku má každý člen svazku obcí právo na vypořádání
(vypořádaeí podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti člena svazku
obcí Z daného majetku zjištěného na základě posudku znalce ustanoveného pro tento účel
c)

svazkem

obcí.

7, Oproti nárokům člena svazku obcí při jeho vystoupení
pohledávky vůči němu bez ohledu na to, zda jsou již splatné.

si

může svazek obcí

započíst své

Čıánøk X.

Obsah a rozsah kontroly svazku jeho členy
l, Kontrolu činnosti a hospodaření S majetkem svazku obcí a S jeho ﬁnančními prostředky vykonává
členská Schůze. Zprávy O výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí zastupitelstvům členských

obcí.
2,

V souladu

oprávněni:

S §

52 zákona O obcích jsou občané členů svazku

obcí, kteří dosáhli

věku 18

let,

a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b) podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy,
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý
kalendářní rok, a to bud' písemně nebo ústně na zasedání členské schůze.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Svazek obcí je samostatná právnická osoba a hospodaří V souladu splatnou právní úpravou,
zejména v souladu se zákonem o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1,

2,

Právo měnit a doplňovat tyto Stano\W mají výhradně zastupitelstva členů svazku obcí. Každá

změna musí být schválena všemi zastupitelstvy členů svazku

obcí.

3, Tyto stanovy se vydávají V osmi vyhotoveních s platností originálů a jejich jedinou přílohou
Seznam majetku, který členové svazku obcí vkládají do svazku obcí při jeho vzniku.

je

Stanovy podepisují starostové členů svazku obcí na základě rozhodnutí zastupitelstev a Svůj
podpis doplňují úředním razítkem obce.
4,

Stanovy svazku nabývají platnosti dnem uzavření Smlouvy O vytvoření dobrovolného svazku
obcí
5,

V Dolní Lhotě dne ....
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