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Čı. I
sídlo svazku

Mikroregion Chřiby
Název:
Sídlo svazku obcí: Kostelany 129, 767 01

Kro 5
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Čı. II
ákladnı' ustanovení

Z
l.

Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem Za nesplnění svých
povinností.

2.

3.

4.

5.

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků vedeného u
okresního úřadu příslušného podle Sídla svazku, tj. u Okresního úřadu
v Kroměříži.Rozhodnutí o zápisu je správním rozhodnutím a musí odpovídat
správnímu řádu.
Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.
Svazek obcí je dobrovolným svazkem, jehož jménem jedná předseda nebo
místopředseda nebo jiná osoba předsedou nebo místopředsedou svazku k tomu
písenmě zmocněna.r

Svazek má zejména koordinační a poradní funkce,

usiluje

o hospodářský a kulturní a

turistický rozvoj obcí mikroregionu, které jsou členy svazku.
6.

Činnosti svazku zůstávají nedotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost

samosprávních orgánů sdružených obcí. V souladu s úpravou zákona č. 367/1990 Sb
O obcích V platném znění se obec může Stát členem svazku po předběžném Schválení
členství a práv a povinností s tím spojených příslušným obecním Zastupitelstvem.

Čı. III
Předmět činnosti
Předmětem

činnosti svazku obcí je zejména:

V oblasti školství, Sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany,
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,

a) úkoly

b) zabezpečování čistoty obce, Správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,

shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování,
nebo zneškodnění, Zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

využití

c)

a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní
dopravní obslužnosti daného území,

zaváděrıí, rozšiřování

dopravy k

zajištění

V oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby
vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů
tepelné energie V obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,

d) úkoly

e)
Í)

provoz lomů, pískoven a Zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
správa majetku obcí, zejména místních komunikacıa lesů, domovního a bytového
fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařızem spravovaných obcemı.
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Čı.

IV

Hosp0dařenı'svazku

Obcı'

Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se prování do šesti
měsíců po skončení kalendářního roku.
Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o Svých příjmech a výdajích a
ﬁnančních vztazích k rozpočtům obcí sdružených ve svazku.

Návrh rozpočtu svazku na následující kalendářní rok a vyúčtování hospodaření svazku
za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny V obcích
sdružených ve svazku nejméně 30 dnů před projednáním na zasedání valné hromady
svazku, aby se k němu občané mohli vyjádřit.
Připomínky k návrhu rozpočtu svazku a k vyúčtování hospodaření svazku za uplynulý
rok mohou občané oplatnit písemně ve lhůtě stanovené pro zveřejnění.

V

Čı.
Clenstvı' ve svazku
V

Členem svazku mikroregionu Chřiby se může stát každá obec V ČR. Členství
zakladatelů ve sdružení j e dobrovoné a vzniká podpisem zakladatelstké smlouvy.
Další člen může vstoupit do svazku na základě písemné přihlásˇky za podmínky
předchozího souhlasu všech dosavadních členů, přijetím na nejbližší vahıé hromadě
svazku. V přihlášce musí nový člen svazku prohlásit, že bezvýhradně přistupuje ke
Stanovám sdružení v jejich aktuálním znění.
ve svazku nijak neomezuje právo členů svazku vstupovat do jiných sdružení
právnických osob, resp. svazků obcí.

Členství

3

Členství zaniká uplynutím výpovědní lhůty na základě písemné výpovědi člena svazku.
Výpovědní lhůta je šestiměsíční a počíná běžet l. dnem kalenddářního měsíce
následujícího po podání výpovědi; neskončí však dříve než posledním dnem měsíce,
v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který dal výpověď.
Majetkové vypořádání musí být schváleno nejbližší valnou hromadou sdružení.

4.

Členství zaniká též

v případě prokázaného hrubého porušení Stanov svazku jeho
členem, a to dnem rozhodnutí Valné hromady svazku, které musí být schváleno
nejméně třípětinovou většinou všech členů valné hromady svazku. Pro majetkové
vypořádání

platí

ustanovení poslední věty předchozího odstavce.

Čı.

VI

Práva a povinnosti členů svazku
..

l

2

3

Každý Z členů svazku je povinen napomáhat

Jednotliví členové svazku mají právo kontrolovat činnost svazku a podílet se rovným
dílem na výsledcích jeho práce.

Každý člen má právo účastnit
rozhodujícím.

4

činnosti svazku.

se

osobou svého zástupce valné hromady s hlasem

Každý člen má právo volit orgány svazku a navrhnout kandidaturu svého zástupce do
těchto orgánů.

má právo využívat majetek a zařízení svazku.

5

Každý

6

Každý člen je povinen poskytovat valnou hromadou

6.

Každý člen je povinen dodržovat stanovy svazku a je vázán rozhodnutími valné

člen

mu Stanovený příspěvek do
rozpočtu svazku; neposkytnutí příspěvku nebo prodlení S jeho poskytnutím
překračující tři měsíce, je hrubým porušením stanov svazku.

hromady.

Čı.

VII

Orgány svazku
1

2

Orgány svazku jsou: valná hromada, předseda, místopředseda a rada mikroregionu.
Funkční období předsedy, místopředsedy a rady mikroregionu jsou shodná s volebním
obdobím zástupců obcí, nekončí však před zvolením nových orgánů.
Valná hromada se skládá ze všech členů svazku, zastupovaných starosty či jejich
zástupci nebo jinými zmocněnci a je jeho nejvyšším orgánem. Schází se nejméně
dvakrát ročně. Zasedání vahıé hromady svolává S přiměřeným předstihem předseda
nebo nıístopředseda písemnou pozvánkou. Mimořádné Zasedání valné hromady musí
být Svoláno tak, aby se konalo nejpozději do třiceti dnů, požádá-li o to alespoň jedna
třetina členů svazku.

3.

Valná hromada schvaluje stanovy svazku, volí Z členů svazku (resp. ze zástupců
o
členů) předsedu a místopředsedu svazku a radu mikroregionu, schvaluje zprávu
vstup
činrıosti a hospodaření svazku, schvaluje zprávu O revizi hospodaření, schvaluje
nových členů do svazku, výši členských příspěvků a jejich splatnost a činí další úkony
dle těchto stanov.

Předseda jedná jménem svazku a zsatupuje svazek navenek. Místopředseda svazku
plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu
Vzdá-li se
plnit nemůže. Místopředseda je vždy jedním Z členů rady mikroregionu.
předseda nebo místopředseda své funkce písemným oznámením všem členům rady
mikroregionu, musí nejbližší valná hromada zvolit nového předsedu nebo
místopředsedu svazku; obdobně se postupuje při uvolnění funkce některého Z členů
rady mikroregionu.
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda
nebo místopředseda svazku a jeden člen rady mikroregionu.

Rada mikroregionu připravuje veškeré podklady pro zasedání valné hromady a
zajišťuje záležitosti svazku, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné
hromady.
Administrativní čimıosti svazku zajišťuje předseda, a to prostřednictvím zaměstnanců
obecního úřadu té obce, kterou zastupuje. Tato obec má nárok na refundaci nákladů,
které jí vznikly v souvislosti S administrativním zabezpečováním činnosti svazku.

Čı. VIII

Zrušenı' a zánik svazku

Svazek se zrušuje rozhodnutím valné hromady, které musí
třípětinová většina všech členů valné hromady.

schválit

nejméně

Svazek zaniká výmazem Z registru vedeného příslušným orgánem.
Likvidace majetku svazku se provede tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy
svazku v poměru jimi splacených členských příspěvků za celou dobu členství ve
svazku. Toto rozdělení podléhá schválení nadpoloviční většinou všech členů valné
hromady. Ustanovení předchozích vět tohoto odstavce se použije přiměřeně i pro
vypořádání člena. Jehož účast ve svazku zanikla za trvání svazku.

Čı.

IX

Závěrečná ustanovení
l.

Schválení třípětinovou
znění Stanov svazku vydá V opısu
většinou všech členů valné hromady. Aktuální
spojených S pořízením opisu
předseda svazku každému zájemci, proti úhradě nákladů

Změny a doplňky těchto Stanov lze provést pouze na základě
(kopie)

2.

.

těchto Stanov. Tyto Stanovy
Každý ze zakladatelů svazku obdrží po dvou výtiscích
zájemci v sídle svazku.
jsou věřejně přístupné k nahlédnutí každému

V Kostelanech dne 20. listopadu 2001

