S'l:ANOVY

Svazku obcí Cistý Zlechovský potok

Článek

1 -

Základní ustanovení

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen svazek obcí) byl založen ve smyslu zákona
č.128/2000 Sb., O obcích, v platném znění, a to jako samostatný právní subjekt, jehož základním
zajištění realizace odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně
posláním a cílem je
odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek včetně čistírny odpadních vod.
1.2 Svazek obcí je dobrovolným svazkem obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, vytvořeným za účelem
zajišťování shora uvedené činnosti. Členy Svazkı.ı mohou být pouze obce. Působnost svazku obcí
1.1

Tupesy a Břestek.
1.3 Svazek obcí je právnickou osobou se Samostatnou právní Subjektivitou, jenž vystupuje V
právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost Z těchto vztahů vyplývající.
1.4 Svazek obcí neodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů. Činnosti svazku zůstává
nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních 'orgánů státní správy a

je stanovena pro obce Zlechov,

samosprávy.

Článek 2

-

Název a sídlo členů svazku obcí

2.1 Zakládajícími členy svazku obcí jsou:

obec Zıeøhøv, Zıøøhøv čp. 540, PSČ 687 10, IČ; 291 609
ohøø Tupesy, Tupesy čp. 135, PSČ 687 O7, IČz542 393
ohøø Bžøﬂ±ø1‹,.BřøS±ø1< čp. 14, PSČ 687 08, IČ; S42 253
Článek 3 - Název a

sídlo

svazku obcí

Svazek obcí se nazývá Svazek obcí Čistý Zlechovský potok.
3.2 Siáıønx svazku øhøi je Zıøøhøv čp. 540, PSČ 687 10.

3.1

Článek 4 - Předmět činnosti svazku obcí
4.1

Předmětem

činnosti a cílem svazku obcí, založeného touto Smlouvou, je Zajištění realizace

odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek
včetně čistírny odpadních vod.
dosažení uvedeného cíle svazek obcí V rámci Svého předmětu činnosti plní Zejména tyto
4.2
úkoly:-Zabezpečení vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu kanalizace a ČOV
- zabezpečení výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby kanalizace a ČOV
- zabezpečení odborného dohledu a dozoru při realizaci stavby kanalizace a ČOV
- zajišť ování harmonizace své činnosti S požadavky Státní správy a místní samosprávy
- provádění dalších souvisejících činností, nutných k naplnění stanoveného cíle
ˇ

ˇ

K

Článek 5 - Orgány svazku obcí
Orgány svazku obcí jsou:
Valná hromada

5.1

Správní rada
Kontrolní komise

Valná hromada, její působnost a způsob rozhodování
tvoří všichni členové svazku
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku obcí. Valnou hromadu
a to písenınými
obcí. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně správní rada,
jednání.
pozvánkami nejméně 15 dnů před termínem jejího konání, které musí obsahovat pořad
Mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno kdykoliv V případě, že O to písemně požádá

5.2

minimálně jedna třetina členů.
2.

Do působnosti valné hromady patří zejména:

doplňků a změn
b) volba a odvolání členů správní rady a kontrolní komise
obcí za uplynulý rok, schvalování rozpočtu a
c) projednání zprávy O hospodaření a činnosti svazku
a) schvalování stanov, jejich

plánu činnosti na další období
d) schvalování vnitřních předpisů svazku obcí
e) rozhodnutí O výši a splatnosti členských příspěvků
vyloučení člena ze svazku obcí
f) rozhodnutí O přijetí nového člena nebo o

vstupu do likvidace, jmenování likvidátora a O způsobu
g) rozhodnutí O znıšení 'svazku obcí,
likvidace majetku svazku obcí
osobách
h) rozhodnutí O členství svazku obcí V jiných právnických
nebo tyto stanovy nebo která se Zásadním způsobem týkají
i) další rozhodnutí, které stanoví zákon
čirmosti svazku obcí

valná hromada je oprávněna si rovněž vyhradit rozhodování o jiných záležitostech
3. Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas.
pověřený člen správní
4. Jednání valné hromady řídí předseda správní rady a V jeho nepřítomnosti
nadpoloviční většinou všech
rady. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové S
valnou hromadu
hlasů. Pokud se řádně svolaná valná hromada nesejde, svolá správní rada náhradní

j)

nezměněnýın pořadem jednání do 30 dnů od termínu původní valné hromady. Náhradní valná
hromada je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
nadpoloviční většina hlasů
5. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví
S

přítomných členů.

Jednání valné hromady se účastní každý člen svazku obcí prostřednictvím jednoho zástupce,
na
kterým je buď jeho statutární zástupce-starosta nebo jiná zmocněná osoba. Valné hromady se
základě pozvání správní radou mohou účastnit s hlasem poradním i jiné osoby, které nejsou členy
6.

svazku obcí.

způsob rozhodování
orgánem S
1. Správní rada je statutárním orgánem svazku obcí a současně je výkonným
všeobecnou působností, který plní úkoly valné hromady V době mezi jejími zasedánimi. Správní
rada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech svazku obcí mimo působnost valné hromady.
5.3 Správní rada, její působnost a

Správní radu tvoří zástupci všech členů svazku obcí.
jejím čele je předseda správní rady.
2. Správní rada má tři členy.
3. Působnost Správní rady navenek vykonává předseda správní rady, který

V

jedná a podepisuje. Předseda Správní rady může

k vykonávání

jménem svazku

obcí

působnosti Správní rady zmocnit

jiného člena správní rady.

Správní rada je svolávána a řízena předsedou správní rady. Schází se podle potřeby, nejméně
však jednou za tři měsíce. Správní rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni všichni její členové.
Každý člen správní rady má jeden rozhodující hlas. Správní rada přijímá usnesení nadpoloviční
většinou hlasů. Správní rada za Svou činnost odpovídá valné hromadě. Na každé valné hromadě
4.

podává Správní rada zprávu o Své činnosti za uplynulé období.

činnost svazku obcí (zejména vedení veškeré evidence nutné pro
na
řádný chod svazku obcí, účetnictví, odborné poradenství a jiné) i pomocí jiných osob, a to
5.

Správní rada zabezpečuje

základě smluvních vztahů.
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 stanov, vnitřních předpisů svazku obcí a
zásad hospodaření, jakož i ostatních obecně závazných právních předpisů.
1.

2.

Kontrolní komise

má tři členy.

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

Kontrolní komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni všichni její členové. Každý člen kontrolní
komise má jeden rozhodující hlas. Kontrohıí komise přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů.

Kontrohií komisi tvoří zástupci všech členů svazku obcí.
3. Členství v kontrolní komisi je neslučitehié S členstvím v jiném orgánu svazku obcí.
kontrolní komisi
4. Orgány svazku obcí jsou povinny na výzvu kontrohıí komise poskytnout

veškeré informace o čiımosti svazku obcí a předložit jí veškeré požadované dokumenty o činnosti

svazku obcí.
nejpozději do
5. Na žádost kontrolní komise je správní rada povinna svolat valnou hromadu, a to
15 dnů od doručení této žádosti.
a návrhy
6. Kontrolní komise je povinna při své kontrolní čimıosti zabývat se písemnými podněty
každého člena svazku obcí a podat mu písemnou zprávu o jejich vyřízení.
hromadě podává
7. Kontrolní komise za svou činnost odpovídá valné hromadě. Na každé valné
kontrolní komise zprávu o Své činnosti za uplynulé období.
5.5

Způsob ustavovăní orgánů svazku

Fımkční období členů správní rady a členů kontrohıí komise je čtyřleté. Tyto osoby mohou být
do svých funkcí jmenovány i opakovaně.
2.Členy správní rády včetně předsedy Správní rady (dále jen členy Správní rady) a členy kontrolní
komise včetně předsedy kontrolní komise (dále jen členy kontrolní komise) jmenuje valná hromada
na základě přijatého usnesení o jejich jmenování a návrhu člena svazku obcí. První členy Správní
rady a kontrolní komise při uzavření smlouvy o založení svazku obcí jmenují zakladatele.
1.

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

3.

odvolání.

Členové správní rady a členové kontrolní komise mohou od svých funkcí odstoupit písemným
oznámením doručeným vahíé hromadě. Valná hromada je povinna do 30 dnů od doručení
oznámení O odstoupení jmenovat do funkce novou osobu. Odstupující člen je povinen učinit, resp.
obcí
zajistit v rámci výkonu Své dosavadní funkce všechny neodkladné úkony tak, aby svazku
4.

nevznikla žádná škoda.

Článek 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
1.

souladu S příslušnými právními předpisy.
2. Hospodaření svazku obcí Se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným Vahıou hromadou.
Návrh plánu a rozpočtu pro následující kalendářní rok předkládá Správní rada valné hromadě vždy
k 31.8. předchozího roku. Jednotliví členové mohou své návrhy a připomínky k plánu a rozpočtu
uplatnit

předem V termínu stanoveném valnou hromadou.

S ﬁnančními prostředky svazku obcí V rámci schváleného rozpočtu disponuje správní rada, resp.
jimi pověřené osoby V rámci plnění svých pracovních úkolů. Výdaje přesahující jednorázově částku
50.000,-Kč schvaluje předem valná hromada.
4. 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
3.

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.
5.

6.2 Zdroje příjmů svazku obcí

Majetek svazku obcí je vytvářen zejména těmito příjmy:
a) příspěvky členů na základě rozhodnutí valné hromady
b) majetek převedený do vlastnictví svazku obcí od státu a jiných subjektů
c) příjmy Z vlastní čiımosti svazku obcí
d) příjmy

od sponzorů, dary

e) dotace

-

Vložené ﬁnanční prostředky a jiný vložený majetek se stávají vlastnictvím svazku obcí a mohou být
použity jen k realizaci stanoveného předmětu činnosti svazku obcí.
6.3 Majetek vkládaný členy do svazku obcí
Clenové svazku obcí nevkládají do svazku obcí jiný majetek

rozhodnutí valné hromady.

kromě členských příspěvků na základě

6.4

Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty

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 přihlíží k výši
uhrazených příspěvků na činnost svazku obcí jednotlivými členy.

Článek 7 - Práva a povinnosti členů svazku
7.1

obcí.

Člen svazku obcí má právo:

a) aktivně se účastnit čirmosti svazku obcí

b) účastnit se zasedání Valné hromady
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření svazku obcí
d) podávat návrhy na jmenování a odvolání členů Správní rady a kontrolní komise
e) být volen do orgánů svazku obcí, a to prostřednictvím svého zástupce

podávat návrhy a podněty k činnosti svazku obcí
g) podílet se na výhodách plynoucích Z členství ve svazku obcí

Í)

7.2 Člen svazku obcí
a) dodržovat stanovy

má povinnost:

a vnitřní předpisy svazku obcí

hromady
c) phıit úkoly stanovené vahıou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost
d) hradit řádně a včas členské příspěvky stanovené vahiou hromadou

b) dodržovat přijatá usnesení vahıé

Článek 8 - Vznik a zánik členství ve svazku

obcí,

majetkové vypořádání členů

ve svazku obcí je dobrovohıé.
8.2 Členem svazku obcí se může stát kterákoliv obec, která Splňuje podmínky stanovené těmito
stanovami a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích V platném znění.
8.3 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.
8.4 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
8.5 Člen může ze svazku obci vystoupit vždy k 31.12. kalendářního roku na základě písemné

8.1 Členství

výpovědi doručené správní radě nejpozději k 30.6. téhož roku. Vystoupivší člen nemá vůči svazku
obcí nárok na vypořádání ulırazených členských příspěvků ani na jiné majetkové vypořádání.
Člen může ze svazku obcí vystoupit rovněž na základě písemné dohody S ostatními členy O
uzavření této dohody rozhoduje valná hromada, která současně rozhodne o způsobu majetkového
vypořádání S vystupujícím členem.
_

být vyloučen ze svazku obcí, jestliže závažným způsobem poruší Stanovy, zejm.
řádně a včas neuhradí stanovený členský příspěvek, nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a
vyloučení rozhoduje valná hromada. Vyloučený člen nemá vůči svazku
činností svazku obcí.
obcí nárok na vypořádání ulırazených členských příspěvků ani na jiné majetkové vypořádání
8.6 Člen

může

O

Článek 9 - Zrušení svazku obcí
9.1 Valná hromada rozhoduje

v rámci své působnosti o zrušení svazku obcí.

9.2 Jestliže jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce, je nutné před zánikem svazku obcí
provést likvidaci. Za tím účelem vahiá 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

Sdružení.

9.3 Svazek obcí

může

též zaniknout

likvidaci Svazek obcí zanikne

výmazem Z

registru

jeho sloučenírn s jiným svazkem obcí, a to na základě

rozhodnutí valné hromady.

Článek 10 - Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily
10.1 Obce, které svazek obcí vytvořily, provádějí kontrolu čìrmosti 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 kontrohıí komise vymezených těmito
Stanovami.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení
11.1 Stanovy svazku obcí byly před

Svým podpisem schváleny

zastupitelstvy obcí, jež

jsou

zakladateli svazku obcí.

11.2 Stanovy jsou závazné pro všechny členy svazku obcí.

11.3 Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich podpisu všemi zakladateli a účinnosti dnem, kdy
vznikne svazek obcí, tj. dnem zápisu do registru sdnıžení Krajského úřadu Zlínského kraje.
11.4 Změny a doplňky stanov podléhají schválení zastupitelstvy obcí, jež jsou členy svazku obcí, a
musí být přijaty valnou hromadou svazku obcí. Změny a doplňky stanov se zakládají do
příslušného registru sdružení.
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