STANOVY
SVAZKU OBCÍ ČISTÝ ZLECHOVSKÝ POTOK
Čı. 1

Základní ustanovení
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen „svazek obcí“) byl založen ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vplatném znění, a to jako samostatný právní
subjekt, jehož základním posláním a cílem je zajištění realizace odvádění a čištění
odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek včetně
čistímy odpadních vod a provozování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Svazek obcí je dobrovolným svazek obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, vytvořeným za
účelem zajišťování shora uvedené čimıosti. Cleny svazku mohou být pouze obce.
Svazek obcí je právnickou osobou se samostatnou právní Subj ektivitou, jenž vystupuje
v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Svazek obcí neodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů. Činnosti svazku
zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů
státní

správy a samosprávy.

Č1. 2
Název a sídlo členů svazku obcí
Zakladajícími členy svazku obcí jsou:

PSČ 687 10, IČ: 291 609
obec Tupesy, Tupesy čp. 135, PSČ 687 O7, IČz 542 393
ohøø Břøsıęk, Břøsıﬂk čp. 14, PSČ 687 O8, IČ; 542 253

Obec Zlechov, Zlechov

Název a

sídlo

čp. 540,

Cl. 3
svazku obcí, doba trvání, územní působnost

Svazek obcí se nazývá Svazek obcí Čistý Zlechovský potok.
Siáıøxn svazku øhøi je zıøøhøv čp. 540,

PSČ 687

10.

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok je právnickou osobou - svazkem obcí ve smyslu
a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění.
Svazek obcí působí na katastrálním území členských

§

49

obcí.

Svazek obcí je založen na dobu neurčitou.

Předmět
Předmětem čimıosti a cílem svazku

Čı. 4

činnosti svazku obcí

obcí, založeného touto Smlouvou, je zajistení realizace

odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a
Břestek včetně čistírny odpadních vod (dále jen ,,ČOV“).

Svazek obcí bude podporovat všestranný rozvoj obcí včetně podpory kulturních,
společenských aktivit a spolkového života V jednotlivých obcích.

K dosažení uvedeného cíle svazek obcí v rámci svého předmětu čimiosti plní zejména tyto
čirmosti:

0)

ČOV
Zabezpečení výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby kanalizace a ČOV
Zabezpečení odbomého dohledu a dozoru při realizaci stavby kanalizace a ČOV

C1)

Zajisťování harmonizace své čirmosti

G)

Zabezpečení provozování kanalizační infrastruktury

Í)

Činnosti vedoucí k rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti investice.

g)

Správa společného majetku

21)

b)

Zabezpečení vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu kanalizace a

V

S

požadavky

státní

Správy a místní samosprávy

h) Vydavatelská a nakladatelská činnost

na zpracování projektů rozvoje odkanalizování jednotlivých obcí

i)

Podílí se

j)

Organizování sportovních soutěží

k) Pořádání kultumích produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
1)

Propagace svazku obcí a zájmového území

In)

Provádění dalších souvisejících čirmostí, nutných k naplnění stanoveného

cíle

ČI. 5

Orgány svazku obcí
Orgány svazku obcí jsou:
Valná hromada
Správní rada
Kontrolní komise

5 2 Valná
l

2

hromada, její působnost a způsob rozhodování

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku
zástupci jednotlivých členů svazku obcí.

obcí.

Valnou hromadu

tvoří

zmocnění

Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně správní rada, a to písemnými
pozvánkami nejméně 15 dnů před termínem jejího konání, které musí obsahovat pořad
jednání.

může

svolat valnou

hromadu kdykoliv, pokud

3

Správní rada
svazku obcí.

4

Valná hromada musí být svolána vždy na základě písemné žádosti alespoň
správní rady.

5

Do působnosti valné hromady patří zejména:
a)

Schvalování stanov, jejích doplňků a změn

b)

Volba a odvolání členů správní rady a kontrolní komise

si

to vyžadují

zájmy

l/3 členů

c)

Schvalování rozpočtu, rozpočtového výhledu, účetní závěrky, projednání zprávy O
hospodaření a činnosti svazku obcí za uplynulý rok

d) Schvalování vnitřních předpisů
e)
Í)

g)

svazku obcí

Rozhodnutí o výši a splatnosti členských příspěvků
Stanovení podílu na financování Stavby kanalizace a
úprav tohoto podílu

Rozhodnutí o

přijetí

ČOV,

včetně budoucích

nového člena nebo o vyloučení člena ze svazku obcí

h) Rozhodnutí o zrušení svazku obcí, vstupu

do likvidace, jmenování likvidátora a o

způsobu likvidace majetku svazku obcí
i)

Rozhodnutí o členství svazku obcí V jiných právnických osobách

j)

Nabytí a převod hmotných nemovitých věcí

k) Poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000

Kč

a peněžitých darů ve výši nad

20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce

a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o
převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a Smlouvy o společnost

l)

Uzavření smlouvy o

m)

Další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy

n)

Valná hromada je oprávněna

přijetí

si

rovněž vyhradit rozhodování O jiných záležitostech

Každý člen valné hromady má jeden rozhodující

hlas.

Jednání valné hromady řídí předseda správní rady a v jeho nepřítomnosti pověřený
člen správní rady.

Valná hromada je usnášeníschopná,

jsou-li přítomni členové S nadpoloviční většinou

všech hlasů. Pokud se řádně svolaná valná hromada nesejde, svolá správní rada
náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání do 30 dnů od termínu
původní valné hromady. Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet bez ohledu
na počet přítomných členů S výjimkou rozhodování dle čl. 5.2 odst. 5 písm. a), b), Í),
g), i), kdy je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomní všichni členové svazku
obcí.

Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina
hlasů všech členů. Výjimku tvoří rozhodnutí dle čl. 5.2 odst. 5 písm. a), b), Í), g), i),
kdy se pro schválení usnesení valné hromady musí vyslovit všichni členové svazku
obcí.

Valné hromady se na základě pozvání správní radou mohou účastnit
poradním i jiné osoby, které nej sou členy svazku obcí.

S

hlasem

5 3 Správní rada, její působnost a způsob rozhodování

Správní rada je statutárním orgánem svazku obcí a Současně je výkomiým orgánem s
všeobecnou působností, který plní úkoly valné hromady V době mezi jejími
zasedáními.

Správní rada má tři členy.
Správní rada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech svazku obcí
působnost valné hromady.

mimo

Správní rada zabezpečuje činnost svazku obcí (zejména vedení veškeré evidence nutné
pro řádný chod svazku obcí, účetnictví, odbomé poradenství, aj.) i pomocí jiných
osob, a to na základě smluvních vztahů.
Správní rada je svolávána a řízena předsedou správní rady. Schází se podle potřeby.

Správní rady musí být Svolána vždy na základě písenmé žádosti alespoň 1/3 členů

správní rady.

Správní rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni všiclmi
má jeden rozhodující hlas.

správní rady

její

členové.

Každý

člen

vv

Správní rada přijímá usnesení nadpoloviční vetsinou všech hlasů.

Schůze správní rady jsou neveřejné. Správní rada může k jednotlivým bodům svého
vı

jednání přizvat dalsı osoby.

S rávní rada

členem rady.

ořizu'e ze své schůze zá

is 7

kte

'

ode

isu'e

ředseda

S

Olu

S

dalším

Správní rada za svou činnost odpovídá valné lıromadě. Na každé valné hromadě
podává správní rada zprávu o své činnosti za uplynulé období.

Působnost správní rady navenek vykonává předseda správní rady, který jménem
svazku obcí jedná a podepisuje. Předseda správní rady může k vykonávání působnosti
správní rady zmocnit jiného člena správní rady.
Předseda plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních
právních předpisů vůči zaměstnancům svazku obcí.

5 4 Kontrolní komise, její působnost a způsob rozhodování

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost svazku obcí a jeho orgánů včetně
veškerých dokumentů svazku obcí. Dohlíží zejména na dodržování právních předpisů,
stanov, vnitřních předpisů svazku obcí, zásad hospodaření, plnění usnesení,
hospodaření a účetnictví svazku, nakládání s majetkem svazku jakož i ostatních
obecně závazných právních předpisů.
Kontrolní komise

má tři členy.

V jejím čele je předseda kontrolní komise, který řídí její čimiost. Kontrolní komise je

způsobilá se usnášet, jsou-li přítonmi všiclmi její členové. Každý člen kontrolní
komise má jeden rozhodující hlas. Kontrolní komise přijímá usnesení nadpoloviční
vv
vetsinou hlasů.
Členství v kontrolní komisi je neslučitelné

s

členstvím v jiném orgánu svazku obcí.

Orgány svazku obcí jsou povimiy na výzvu kontrolní komise poskytnout kontrolní
komisi veškeré informace o čimiosti svazku obcí a předložit jí veškeré požadované
dokumenty o čimiosti svazku obcí.

Na

žádost kontrolní komise je správní rada povimia svolat valnou hromadu, a to
nejpozději do 15 dnů od doručení této žádosti.

Kontrolní komise je povinna při své kontrolní činnosti zabývat se písemnými podněty
a návrhy každého člena svazku obcí a podat mu písenmou zprávu O jejich vyřízení.
Kontrolní komise za svou činnost odpovídá valné hromadě. Na každé valné hromadě
podává kontrolní komise zprávu O své činnosti za uplynulé období.

Zprávy o výsledcích čimiosti kontrolní komise předkládá svazek obcí zastupitelstvům

členských obcí.

5 5 Způsob ustavování orgánů svazku obcí a zánik mandátu
Funkční období členů správní rady a členů kontrolní komise je
mohou být do svých funkcí jmenovány i opakovaně.

čtyřleté.

Tyto osoby

Členy správní rady včetně předsedy správní rady (dále jen „členy správní rady“) a
členy kontrolní komise včetně předsedy kontrolní komise (dále jen „členy kontrolní
komise“) volí valná hromada. První členy správní rady a kontrolní komise při uzavření
smlouvy O založení svazku obcí jmenují zakladatelé.

Valná hromada je oprávněna odvolat kteréhokoliv člena správní rady a kteréhokoliv
člena kontrolní komise i V průběhu jejich funkčního období, a to na základě přijatého

usnesení o jejich odvolání.

Členové správní rady a členové kontrolní komise mohou od svých funkcí odstoupit
písemným oznámením doručeným valné hromadě.
Odstupující člen je povinen učinit, resp. zajistit V rámci výkonu své dosavadní funkce
všechny neodkladné úkony tak, aby svazku obcí nevznikla žádná škoda.
Poklesne-li V průběhu funkčního období počet členů správní rady nebo kontrolní
komise pod tři členy, bude chybějící počet členů doplněn na nejbližším zasedání valné
hromady, která musí být svolána do 30 dnů poté, co poklesne počet členů daného

orgánu.

Čı. 6

Zásady hospodaření
6

1

Majetek svazku obcí
Majetek svazku obcí tvoří hmotný majetek, ﬁnanční prostředky, pohledávky a jiná
majetková práva. Svazek obcí může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem
jiných subjektů či státu V souladu S příslušnými právními předpisy.
Hospodaření svazku obcí se řídí rozpočtem a rozpočtovým výhledem schváleným
valnou hromadou. Návrh rozpočtu pro následující kalendářní rok předkládá správní
rada valné hromadě obvykle k 31.12. předchozího roku. J ednotliví členové mohou své
návrhy a připomínky k rozpočtu a rozpočtovému výhledu uplatnit předem.
S ﬁnančními prostředky svazku obcí V rámci schváleného rozpočtu disponuje správní

rada, respektive jimi pověřené osoby v rámci plnění svých pracovních úkolů.
přesahující jednorázově 50.000,- Kč schvaluje předem valná hromada.

Výdaje

Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, O svých příjmech a výdajích a
ﬁnančních vztazích k rozpočtu obcí, svazku obcí či jiných subjektů dle platných
právních předpisů. Svazek obcí provádí vyúčtování výsledků hospodaření vždy do 3
měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.
Hospodaření svazku obcí a nakládání S majetkem se řídí obecně závaznými právními
předpisy. Hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok podléhá ověření
auditorem.

vr

6 2 Zdroje prıjmů svazku obcí
l

Majetek svazku obcí je vytvářen zejména těmito příjmy:

2

Příspěvky členů na základě rozhodnutí valné hromady

3

Majetek převedený do vlastnictví svazku obcí od státu a jiných subjektů

4.

Příjmy Z vlastní činnosti svazku obcí

5.

Příjmy od sponzorů, dary

6.

Dotace

7.

Vložené ﬁnanční prostředky a jiný vložený majetek se stávají vlastnictvím svazku
obcí a mohou být použity jen k realizaci stanoveného předmětu čirmosti svazku obcí.

8.

Valná hromada rozhodne O výši a splatnosti příspěvků členů svazku obcí na
na základě položkového rozpočtu předloženého správní

následující kalendářní rok

radou

Majetek vkládaný členy do svazku obcí
Clenové svazku obcí nevkládají do svazku obcí jiný majetek kromě členských příspěvků na
základě rozhodnutí valné hromady.
6.3

6.4

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

2.

Rozhodování O rozdělení zisku mezi členy a o podílu členů na úhradě ztráty svazku
obcí patří do výlučné působnosti valné hromady.
Valná hromada při svém rozhodování stanovuje výši rozdělení zisku, resp. výši úhrady
ztráty dle dohodnutého poměru, V jakém členové svazku obcí přispívali na činnost
svazku obcí, a to dle bodu 6.5 odst. 1.

6.5 Podíly
l.

2.

na financování stavby

Podíly na ﬁnancování stavby kanalizace a ČOV jsou po dokončení stavby stanoveny
V následujícím dohodnutém poměru: Břestek 26,58%, Tupesy 32,67%, Zlechov
40,75%, (dále jen ,,dohodnutý poměr“).

Všecłmy náklady na výkup pozemků určených pro

ČOV

budou jednotlivými členy

svazku dorovnány do rozpočtu svazku obcí dle výše dohodnutého poměru. Pozemky
určené pro ČOV budou v nejbližším možném termínu (při zohlednění minimalizace
daňové zátěže) převedeny obcí Zlechov na svazek obcí, a to za stejných podmínek, za
jakých je obec Zlechov získala.
3.

4.

6.6

Uznatelné náklady spojené S projektem (dle metodiky SFŽP) stavby kanalizace a ČOV
a náklady na pořízení pozemku pod hlavním řadem budou ﬁnancovány rovněž dle
dohodnutého poměru.
Ostatní náklady spojené

s

projektem stavby kanalizace a ČOV budou ﬁnancovány
se na nich bude podílet jednou třetinou.

rovným dílem, tj. každá obec ze svazku obcí

Majetek získaný V rámci projektu stavby kanalizace a
1.

ČOV

Majetek získaný svazkem obcí V rámci projektu stavby kanalizace a ČOV zůstává ve
vlastnictví svazku obcí nejméně po dobu 10 let od jeho aktivace do účetnictví svazku
obcí.

2.

Jakékoli nakládání s majetkem svazku, tj. zejména ale nikoli jenom jeho prodej,
darování, bezúplatný převod, nájem, zastavování, zřízení věcných břemen, atd.
podléhá jednomyslnému souhlasu všech členů svazku projevenému na valné hromadě,
která bude mít na pořadu jednání schválení takovéto transakce.

V případě

prodeje, darování, bezúplatného převodu či jakékoli obdobné transakce S
majetkem svazku obcí má svazek obcí povinnost přednostně nabídnout členům svazku
tento majetkem k odkoupení či jinému nabytí do Vlastnictví, a to V dohodnutém

poměru.

ˇ

Cl. 7
Práva a povinnosti členů svazku obcí
7

1

Clen svazku obcí má právo:
Aktivně se účastnit činnosti svazku obcí
Účastnit se a hlasovat na zasedání valné

Každý

má jeden hlas.

člen

hromady prostřednictvím svého

zástupce.

Vyžadovat infonnace O činnosti a hospodaření svazku obcí
Dát návrhy na jmenování a odvolání členů správní rady a kontrolní komise
Volit a být volen do orgánů svazku obcí, a to prostřednictvím svého zástupce

Podávat návrhy a podněty k
Podílet se na

čirınosti

výhodách plynoucích z

7 2 Clen svazku obcí

svazku obcí
členství

ve svazku obcí

má povinnost:

Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy svazku obcí
J ednat tak,

aby svou činností přispíval k rozvoji svazku obcí

Informovat orgány svazku obcí o skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci
záměrů a cílů svazku obcí
Respektovat rozhodnutí orgánů svazku obcí
Plnit

úkoly stanovené valnou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost

Hradit řádně a včas členské příspěvky stanovené valnou hromadou

Čı. 8
Vznik členství ve svazku obcí
Členství ve svazku obcí je dobrovolné

Členem svazku obcí se může stát kterákoliv obec, která splňuje podmínky stanovené
těmito stanovami a zákonem č. l28/2000 Sb., o obcích v platném znění
Členství zakládajících členů ve svazku obcí vzniká podpisem smlouvy O vytvoření

svazku obcí
Členství dalších přistupujících členů vzniká rozhodnutím valné

hromady o

přijetí

nového člena na základě podané přihlášky. Každý člen je povinen se ve své přihlášce
zavázat k dodržování stanov a k úhradě členského příspěvku, stanoveného valnou
hromadou. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí
žadatele.

Každý člen svazku obcí
hromady

delegujeľzástupce, který jej bude zastupovat při jednání valné

Čı. 9
Zánik členství ve svazku obcí
Členství ve svazku obcí zaniká:
a)

Vystoupením člena ze svazku obcí, a to výpovědí nebo dohodou

b)

Vyloučením člena ze svazku obcí

c)

Zánikem člena

d)

Zrušením svazku obcí

Člen může ze svazku obcí vystoupit Vždy k 31. 12. kalendářního roku na základě
písemné výpovědi doručené správní radě nejpozději k 30. 6. téhož roku. Takto
vystoupivší člen nemá vůči svazku obcí nárok na vypořádání uhrazených členských
příspěvků ani na jiné majetkové vypořádání.
Člen svazku obcí může ze svazku obcí vystoupit rovněž na základě písemné dohody S
ostatními členy svazku obcí. O uzavření této dohody rozhoduje valná hromada, která
Současně rozhodne o způsobu majetkového vypořádání s vystupujícím členem.

Člen svazku obcí je

i V případě vystoupení ze svazku obcí povinen splnit své
povimıosti týkající se uhrazení všech členských příspěvků V dohodnutém poměru za
projekt ,,Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“.

Člen může být vyloučen ze svazku obcí, jestliže závažným způsobem poruší stanovy,
zejména řádně a včas neuhradí stanovený členský příspěvek, nebo jeho čimiost není V
souladu se zájmy a činností svazku obcí. O vyloučení rozhoduje valná hromada.
Vyloučený člen nemá vůči svazku obcí nárok na vypořádání uhrazených členských
příspěvků ani na jiné majetkové vypořádání.

Čı. 10
Zrušení svazku obcí

Valná hromada rozhoduje V rámci své působnosti O zrušení svazku

obcí.

jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce, je nutné před zánikem
svazku obcí provést likvidaci. Za tím účelem valná hromada rozhodne O vstupu svazku
obcí do likvidace a jmenuje likvidátora. Valná hromada rozhodne též o způsobu
likvidace majetku svazku obcí a O rozdělení likvidačního zůstatku. Po provedené
likvidaci Svazek obcí zanikne výmazem z registru sdružení.

Jestliže

Svazek obcí může též zaniknout jeho sloučením S jiným svazkem obcí, a to na základě
rozhodnutí valné hromady.

Čı. 11

Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi,

které svazek vytvořily

Obce, které svazek obcí vytvořily, provádějí kontrolu činnosti svazku obcí, kontrolu
způsobu jejího hospodaření a nakládání s majetkem a kontrolu dodržování stanov a

ostatních předpisů prostřednictvím kontrolní komise

V rámci práv a povinností

kontrolní komise

2.

vymezených těmito stanovami.
Kontrolní komise je povinna se zabývat písemnými podněty a návrhy každého člena
svazku obcí a podat mu písemnou zprávu O jejich vyřízení.

Čı. 12
Závěrečná ustanovení
1.

Svazek obcí je právnickou osobou, která odpovídá celým svým majetkem za porušení
svých povirmostí. Clenové svazku obcí neručí za závazky svazku obcí.

2.

Právní vztahy těmito stanovaıni výslovně neupravené se
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

3.

Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy svazku obcí.

4.

Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 24.

5.

6.

10.

řídí

příslušnými ustanoveními

2005.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou, když jejich obsah
před tímto dnem schválila zastupitelstva členských obcí svazku.

Změny a doplňky stanov se zakládají do příslušného registru sdružení.
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