Stanovy svazku obcí

Region Zlínsko
nahrazují stanovy přijaté dne 22.
shromáždění (valné hromadě) Regionu Zlínsko
jež

2.

2005

na

ustavujícím

Článek I.
Členové svazku
Statutární město Zlín, se sídlem nám. Míru 12, Zlín
IČO 00283924
Zastoupené primátorem Mgr. Tomášem Úlehlou
Bankovní spojeni 19-0000128661/0100

Město Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
IČO 00284653
Zastoupené starostou Ing. Vítem Sušilou
Bankovní spojení 1406726359/0800
Město Fryšták, se sídlem nám. Míru 43, Fryšták
IČO 00283916
Zastoupené starostou Mgr. Lubomírem Doleželem
Bankovní spojení 3724-661/0100
Obec Lukov, se sídlem K Lůčkám 350, Lukov
IČO 00284173
Zastoupená starostou Ing. Karlem Benešem
Bankovní spojeni 6626-661/0100
Obec Spytihněv, se sídlem Spytihněv 359
IČO 00284491
Zastoupená starostkou Marií Vojtíkovou
Bankovní spojení 4620-661/0100
Obec Trnava, se sídlem Trnava 156
IČO 00284581
Zastoupená starostou Josefem Gajdošíkem
Bankovní spojení 5228-661/0100
Obec Lukoveček, se sídlem Přílepská 120, Lukoveček
IČO 0070871264
Zastoupená starostou Miroslavem Krajčou
Bankovní spojení 1409485319/0800
Obec Vlčková, se sídlem Vlčková 85
IČO 00568767
Zastoupená starostou Pavlem Huňou
Bankovní spojení 11927-661/0100
Obec Držková, se sídlem Držková 106
IČO 00568546
Zastoupená starostou Zdeňkem Köglerem
Bankovní spojení 13527~661/0100

_
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Obec Kašava, se sídlem Kašava 4l
IČO 00284050
Zastoupená starostou Milanem Zaoralem
Bankovní spojení 5324-661/0100
Obec Lípa, se sídlem Lípa ll8
IČO 568627
Zastoupená starostou Ing. Jiřím Křivínkem
Bankovní spojení 140 407 7359/0800
Obec Zádveřice-Raková, se sídlem Zádveřice
399
IČO 284718
Zastoupená starostkou Janou Špaňhelovou
Bankovní spojení 6124-661/0100

Město Luhačovice, se sídlem nám.28.října,
Luhačovice
IČO 00284165
Zastoupené starostou Ing. Bohuslavem Marhoulem
Bankovní spojení 508 50-003/2700

Článek II.
Název

Název svazku obcí je: Region Zlínsko.

Článek III.
Sídlo
Sídlem svazku obcí je náměstí Míru 12,
Zlín.
Adresa pro doručování: Region Zlínsko
nám. Míru 12
Zlín
760 01

Článek IV.
Předmět činnosti
l)
Předmětem Činnosti svazku obcí je
vzájemná koordinace aktivit,
tvorba doporučení a námětů pro
hospodářský,
sociální a kulturní rozvoj
tohoto regionu ve vztahu k rozvoji
cestovního
k založení
tohoto svazku vedeni vnímáním. ruchu. Zakladatelé jsou
Regionu Zlínsko jako
specifické
historické
a
kulturní
oblasti
s charakteristickými
přírodními i sociálními podmínkami a
tradicemi.
Činnost
Regionu Zlínsko
by měla vést k prosazování názorů a
zájmů obcí V regionu, které
odpovídají novým. vývojovým trendůnı a
jeho tradic. Cílem je podpora trvalé přispívat ke snaze o zachování
prosperity regionu jako celku
skrze citlivý rozvoj cestovního ruchu.

2)

K naplnění tohoto cíle vyvíjí svazek obcí především tyto činnosti:

zajišťuje dostupnost veřejných i soukromých fondů a grantů pro
realizaci strategického rozvoje,
b. vytváří podmínky pro zajištění místní i regionální infrastruktury,
Vyhledávání možností financování jednotlivých projektů cestovního
a.

c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.

ruchu,

přilákání investic do veřejného i soukromého sektoru v oblasti
cestovního ruchu,
zpracování dlouhodobého plánu rozvoje cestovního ruchu V daném
regionu,

všestranná a jednotná prezentace regionu včetně jednotného
grafického stylu informačních materiálů a společné prezentace na
výstavách, ve sdělovacích prostředcích,
rozvoj regionálního informačního systému - databáze informací o
obcích, objektech, hospodářství, kultuře, demografii, cestovním
provozování
center,
informačních
a
Vytváření
apod.
ruchu
orientačních a naváděcích systémů v návaznosti na celorepublikovou
síť,

podpora cestovního ruchu v definovaném regionu, příprava a
realizace projektů k podpoře cestovního ruchu,
vytváření jednotlivých regionálních produktů cestovního ruchu
v regionu a jejich Společná nabídka tour-operátorům a cestovním
kancelářím,
agenturou
S vládní
spolupráce
kontaktů
a
zprostředkování
CzechTourism, Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR.

Orgány svazku obcí
Článek V.
l)Orgány svazku obcí jsou:

Q-OUQJ

Předseda
Místopředseda
Valná hromada
Správní rada

2) Předseda, místopředseda a Členové správní rady jsou volení valnou
hromadou z řad fyzických osob delegovaných členy svazku obcí. Volební
období je stanoveno na dva roky.

Za svazek obcí je oprávněn jednat a podepisovat Samostatně vždy
3)
předseda nebo místopředseda. Podepisování se děje tak, že k napsanému
či vytištěnému názvu svazku obcí připojuje svůj podpis předseda nebo
místopředseda.

Článek VI.
Předseda a místopředseda
l) Svazek obcí navenek zastupuje předseda a místopředseda svazku obcí.
Jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Předseda a místopředseda jsou
členy správní rady.

Předseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek (je jeho
statutárním orgánem). Předseda dále plní úkoly, kterými ho pověří valná
hromada, či správní rada.
2)

3) Místopředseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně
V době nepřítomnosti předsedy svazku obcí, a to V rozsahu stanoveném
těmito Stanovami. Místopředseda dále plní úkoly, kterými ho pověří
valná hromada, či správní rada.

Článek VII.
Valná hromada
Valná hromada je vrcholným orgánem svazku obcí. Jejími členy jsou
všichni členové svazku obcí. Každý Z členů vystupuje na valné hromadě
prostřednictvím delegovaného zástupce. Členové svazku obcí mají při
Fryšták-2,
Zlín-5,
Vizovice-2,
hlasů:
počet
tento
rozhodování
Vlčková-l,
Lukoveček-1,
Trnava-l,
Spytihněv-l,
Lukov-l,
Luhačovice-2,
Držková-l, Kašava-l, Zádveřice-Raková-l, Lípa-l. Valná hromada rozhoduje
o všech závažných otázkách svazku obcí, zejména:
1)

volí a odvolává předsedu, místopředsedu a členy správní rady Z řad
fyzických osob delegovaných členy svazku obcí,
b) rozhoduje o přijetí dalších členů,
c) schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet na další období,
schvaluje výši členského příspěvku a termín jeho úhrady,
rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí
schvaluje plán činnosti na další období dle návrhu členů,
f) rozhoduje o změnách zakladatelské smlouvy a stanov,
rozhoduje O Zrušení svazku obcí s likvidaci a dále rozhoduje o
g)
jmenování, odměňování a odvolání likvidátora
a)

QJCDQ

Valnou hromadu svolává předseda minimálně jednou za rok v souladu S
rozhodnutím správní rady nebo na žádost třetiny členů svazku obcí
písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem). Pozvánka musí být
odeslána minimálně 21 dní před datem konání valné hromady a musí
obsahovat navržený program jednání. Nesvolá-li za stanovených podmínek
do 30 dnů valnou hromadu předseda, má právo ji svolat každý Z členů
svazku obcí.
2)

3) Valná hromada rozhoduje usneseními.
nejméně 4/5 hlasů přítomných členů.

K přijetí

usnesení

je

potřeba

Na jednání valné hromady může být řádným delegovaným zástupcem člena
svazku obcí pouze osoba, která je členem zastupitelstva dané obce, a
která je pověřena písemnou plnou mocí.
4)

Jednání
5)
práva.

valné hromady

se

mohou účastnit

i

hosté

bez

hlasovacího

6) Z jednání je pořizován zápis a usnesení, které obdrží všichni členové
svazku obcí do 14-ti dnů.

článek VIII.
Správní rada
Správní rada je výkonným orgánenı svazku obcí. Rozhoduje ve všech
l)
věcech s výjimkou těch, které si vyhradila valná hromada, nebo které
svěřují stanovy jinému orgánu svazku obcí. Správní rada ná. celkem 7
členů včetně předsedy a místopředsedy.
2)

Správní rada zejména:

rozhoduje O konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů
svazku obcí,
b) ukládá konkrétní úkoly svým členům,
c) kontroluje plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé
členy ze stanovy z usnesení Valné hromady a úkolů uložených správní
a)

radou,

d)

připravuje podklady pro jednání valné hromady a rozhoduje o jejím

svolání,

rozhoduje o uzavíraní, změnách a ukončování smluvních vztahů, včetně
vztahů pracovněprávních
f) rozhoduje o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám,
maximálně však v rozsahu pravomocí náležejících předsedovi,
h) zabezpečuje hospodaření svazku obcí,
i) je povinna zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a
informovat členy svazku obcí o záležitostech svazku
j) předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a rozpočet na
další období
zajišťuje řádné přezkoumání hospodaření svazku obcí příslušným
k)
krajským úřadem nebo auditorem
e)

Správní radu svolává předseda dle vlastního uvážení nebo na Žádost
jiného člena správní rady písemnou formou, faxem nebo elektronickou
formou (e-mailem) minimálně lO dní předem s uvedením programu jednání.
Nesvolá~li předseda správní radu přes výslovnou žádost jejího člena do
20 dnů, má právo ji svolat kterýkoliv člen správní rady.
3)

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných Členů
(každý člen má jeden platný hlas). Správní rada je usnášeníschopná za
přítomnosti alespoň 4 členů.
4)

5) K účasti na jednání správní rady může být řádným členem správní rady
pověřena písemnou plnou mocí jiná osoba, která je členem zastupitelstva
obce chybějícího řádného člena správní rady.

Mimořádná rozhodnutí lze přijmout i mimo řádně svolaná jednání
správní rady, a to písemným souhlasan 4 členů správní rady s návrhem
usnesení. Písemný souhlas lze učinit i faxem nebo elektronickou formou
6)

(e-mailem).

7)

Jednání správní rady se mohou účastnit

i

hosté bez hlasovacího práva.

jednání je pořizován zápis, který obdrzı všichni členové správní
rady a všichni členové svazku obcí do 7 dnů.
8)

Z

Článek IX.
Právní subjektivita
Svazek obcí je právnickou osobou, má způsobilost vlastními právními
Svazek obcí
nabývá právní
úkony nabývat práva a povinnosti.
způsobilosti zápisem do registru svazku obcí vedeného u krajského úřadu
příslušného dle sídla svazku obcí.

Článek X.
Vložení majetku
Členové svazku obcí jsou povinni do jednoho měsíce od účinnosti smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí Region Zlínsko vložit na bankovní
účet svazku obcí počáteční příspěvek ve výši l0.000 Kč.
Článek XI.
Zdroje příjmů
Zdroji příjmů jsou:
a) řádné členské příspěvky
Výše členského příspěvku je odvozena od počtu občanů obce. Počet občanů
obce k l.lednu předchozího roku se násobí platným koeficientem.
Koeficient a splatnost členského příspěvku je schvalována valnou
hromadou. Dokud nerozhodne valná hromada jinak činí koeficient 2 a
členský příspěvek je splatný do 3l.5. daného roku.

b) mimořádné členské příspěvky
Valná hromada může schválit mimořádné členské příspěvky. V takovém
Schválení mimořádného
případě stanoví jejich výši a splatnost.
členského příspěvku podléhá rovněž schválení všech zastupitelstev členů
svazku.
c)

příjem

Z

dotací a darů

d)

příjem

Z

vlastní hospodářské činnosti

Článek XII.
Hospodaření svazku
l) Svazek obcí je samostatnou účetní jednotkou se samostatným účtem a
účtuje podle účtové osnovy a postupů účtování stanovených právními
předpisy. Ke konci roku vytváří roční závěrku a zprávu o hospodaření.
Hospodaření svazku obcí podléhá dle § 53 zákona Č. 128/2001 Sb. auditu.

Majetek svazku je používán k provozní činnosti, rozvoji svazku a
investicím. Svazek může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
2)

3) Zisk není rozdělován mezi členy, nerozhodne-li valná hromada jinak.
Rozhodne~li valná hromada o rozdělení zisku, dělí se zisk mezi členy
dle podílů odpovídajících počtu občanů obce k l.lednu roku, kdy byl
zisk vytvořen.

Případnou ztrátu hradí členové svazku dle podílů,
počtu občanů obce k l.lednu roku, kdy ztráta vznikla.
4)

odpovídajících

Článek XIII.
Členství
l) Přijetí nových členů do svazku obcí schvaluje valná hromada. Novým
členem může být pouze obec.

Nový člen svazku obcí uzavírá se svazkem obcí smlouvu O přistoupení,
stanov“
Smlouva o
svazku.
k respektování
které se zavazuje
přistoupení s platnými stanovami v příloze musí být předem schválena
V zastupitelstvu přistupující obce. Po přistoupení nového člena musí
být stávajícími členy schválena změna stanov, která zejména určí počet
hlasů nového člena na valné hromadě a případně upraví poměry hlasů
stávajících členů tak, aby jejich vliv na rozhodování valné hromady
zůstal zachován ve výši úměrně jejich členským příspěvkům. Do doby
změny stanov určuje počet hlasů nového člena při rozhodování na valné
hromadě smlouva O přistoupení.
2)

ve

Nový člen je povinen hradit členské příspěvky počínaje rokem,
kterém do svazku obcí vstupuje, V plné výši.
3)

ve

Nový člen. je povinen kromě placení členských. příspěvků 'vložit do
majetku svazku obcí majetek, o jehož výši rozhodne valná hromada.
4)

Členství zaniká na základě písemné výpovědi, doručené odstupujícím
členem předsedovi svazku obcí S výpovědní lhůtou 3 nésíce, běžící od
prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpověď musí být
předem schválena Zastupitelstvem vystupující obce. Členský příspěvek na
rok, ve kterém člen odstupuje, propadá ve prospěch svazku obcí.
5)

Členství také zaniká nezaplacením členského příspěvku do šesti
měsíců po jeho splatnosti, pokud příspěvek člen nezaplatí ani na
základě písemné výzvy předsedy svazku. Zánik členství v takovém případě
vysloví předseda svazku a informuje o něm ostatní členy svazku obcí.
6)

V případě zániku členství rozhodne valná hromada na svém nejbližším
zasedání o vypořádání mezi svazkem a clenem, jehož členství zaniká.

7)

Článek XIV.
Práva a povinnosti členů
patří:
zejména
svazku
obcí
členů
povinnosti
Mezi
práva
a
účastnit se prostřednictvím. delegovaného zástupce jednání orgánů
a)
svazku obcí za účelem dosažení co nejefektivnějšího rozvoje svazku
obcí,

dodržovat ujednané dohody, vedoucí k plnění cílů svazku obcí,
stanovených valnou hromadou
c) plnit závazky vyplývající z členství ve svazku obcí, zejména včasně
hradit členské příspěvky,
d) členové jsou povinni vyvíjet V rámci svazku obcí i samostatně svoji
činnost V souladu. s cíly svazku obcí a tak, jak je V této smlouvě
dohodnuto. Současně se zdrží jakékoli činnosti, která by byla těmto
cílům na újmu a mohla jejich dosažení ztížit,

b)

v
do účetnictví svazku obcí,
nahlızet
kdykoliv
právo
mají
provedení zvláštní
členové
e)
hospodaření, mají právo žádat
písemné
ohledně
dotazy
vznášet
provedena do 30 dnů od doručení
být
musí
která
závěrky,
účetní
písemné zprávy O
žádosti,
žádat po správní radě
právo
mají
členové
f)
zasedání orgánů
jednotlivých akcích svazku obcí,
obcí má právo účastnit se
členských
občanů
právo podávat
Z
má
g) každý
zápisů O jejich jednání a návrhu rozpočtu a
do
nahlížet
a
obcí
svazku
návrhy, vyjadřovat se k
orgánům svazku obcí písemné
svazku obcí.
k závěrecnému účtu
z

Článek XV.
Zrušení a zánik svazku
Svazek obcí se zrušuje:
“ rozhodnutím valné hromady,
- klesne-li počet členů pod tři,
právního
obcí nebude přecházet na
svazku
majetek
že
který provede
V případě,
2)
valná hromada likvidátora, mezi
jmenuje
obcí,
členy v
svazku
nástupce
obcí. Majetek bude rozdělen
svazku
majetku
likvidaci
X., XI., XIII.)
poměru vloženého majetku (články
vedeného u
výmazem z registru svazku obcí
nastává
obcí
svazku
3) Zánik
dle sídla svazku.
krajského úřadu místně příslušného

l)

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
v zastupitelstvech
účinnosti po svém schválení svazku.
nabývají
stanovy
Tyto
1)
jejich podpisu všemi členy
všech členských obcí a po
a
schvaluje valná hromada. Změny
stanov
těchto
obcí.
doplňky
členy svazku
Změny a
2)
formu a být přijaty všemi
zastupitelstev
všech
doplňky musí mít písemnou
souhlasu
předchozího
třeba
je
vedenému u
platnosti
K jejich
stanov se dokládají registru
doplňky
a
změny
obcí. Přijaté
krajského úřadu.
Po jednom
v počtu 16 vyhotovení.
vyhotoveny
jsou
použita
budou
stanovy
Tyto
3)
tři vyhotovení
Z členů, zbývající
archivu
každý
obdrží
do
vyhotovení
a založena
(2 “vyhotovení)
úřadě
krajskénı
na
k registraci
svazku obcí (l vyhotovení).
(datum podpisu)
Ve Zlíně, dne.?4Žì77ĹŽ$ąQěŤ
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