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STANOVY
dobrovolného svazku obcí
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Cást

v

Clánek 4

l.

Základní ustanovení
Svazek

článek 1

Sb.,

Zní:

vznikl v

souladu S

O obcích

(obecní

§49

a

zákona č. 128/2000
ve znění pozdějších

násl.

zřízení),

předpisů.

Název svazku
Nazev dobrovolného svazku obcí

doba trvání a zánik svazku

Vznik,

Mikroregion Žídelná

článek 2

Svazek se zakládá na dobu neurčitou.
Svazek zaniká výmazem zregistru sdružení vedeného u
Krajského úřadu Zlínského kraje. Za svazek o výmaz
požádá předseda svazku na základě rozhodnutí členské
schůze 0 zrušení svazku nebo O jeho sloučení sjiným
dobrovolným svazkem obcí.

Sídlo svazku

část

Sıdlem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná (dále jen
„svazku“) je Lechotice 100, 768 52, Miškovice u Holešova.

ıı.

Členství ve svazku obcí

čıánøk 3
článek 5

Předmět činnosti svazku
1

Předmětem
a)

činnosti

svazku

Členské obce svazku

je:

koordinace významných investičních akci na území
všech členských obcí

zájmů a činností místních samospráv
zastupování členských obcí při jednáních O společných
věcech S třetími osobami ve věcech zájmů regionu
hospodaření S majetkem členských obcí, který do
svazku členské obce vložily, a hospodaření s majetkem
ziskaným vlastní činností svazku (dále jen „majetek

b) slad'ování
c)

d)

svazku“)
e) společný postup při

dosahování ekologické

stability

regionu
f)

g)
h)
i)

j)

propagace svazku a zájmového území
všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém
území
koordinace územního plánování v zájmovém území
rozvoj cestovního ruchu v zájmovém území
ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků
při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem
a významem každou členskou obec

Za předmět

činnosti

se považují

které se Zobjektivních

Vtakovém

důvodů

i

takové akce a

případě je svazek
respektovat zájmy svazku jako celku.

obcí.

aktivity,

netýkají všech členských

obcí

povinen

Členskými obcemi svazku jsou:

Obec Hostišová, okr. Zlín, lČ: 00568562,
se sídlem Hostišová 100, 763 O1 Mysločovice
Obec Lechotice, okr. Kroměříž, IČ: 00287407,
se sídlem Lechotice 100, 768 52, Miškovice,
Obec Miškovice, okr. Kroměříž, IČ: 00287491,
se sídlem Miškovice 46, 768 52, Miškovice,

Obec Mysločovice, okr. Zlín, IČ: 00284211,
se sídlem Mysločovice 21, 763 01, Mysločovice,
Obec Racková, okr. Zlín, lČ: 00284386,
se sídlem Racková 45, 760 01, Zlín,

Obec Sazovice, okr. Zlín, IČ: 00568716,
se sídlem Sazovice 180, 763 01, Mysločovice,
Obec Tečovice, okr. Zlin, IČ: 00568741,
se sídlem Tečovice 185, 763 02, Zlín 4

Obec žeragøviøe,

øKr.

se sídlem Zeranovice

Krømèřiž,
1,

769

ıč;

00287971,

01, Holešov.

Článek 6

3.

Přistoupení ke svazku

Členskou obcí svazku se může za trvání svazku stát na
základě členské přihlášky každá obec.
K přijetí uchazeče do svazku na základě členské
přihlášky za trvání svazku se vyžaduje:
kladné rozhodnutí členské schůze o přijetí
a)
uchazeče o členství do svazku, poté, kdy bylo
schváleno v zastupitelstvech členských
přijetí
obcí svazku,
písemné projevení souhlasu uchazeče o členství

b)

se zněním stanov svazku, doplněné kladným
usnesením zastupitelstva obce uchazeče,
uhrazení vstupního vkladu uchazečem O členství

c)

dle

čl.

Vystoupení členské obce ze svazku:
základě
na
lze
svazku
ze
vystoupit
a)
jednostranněho, písemného právního úkonu
členské obce, směřujícího k ukončení členství ve
svazku,
b)

ze svazku,
c)

4.

obec, která závažným způsobem nebo opětovně
přes písemnou výzvu porušila své členské
povinnosti stanovené zákonem, těmito stanovami

9 odst. 2 stanov.

uchazeče

nebo usnesením schůze, zejména:

užívalo,

Svazek

vrátí vstupní

-

b)

c)

vklad uchazeči o členství, kterého

přijetí

do svazku

členská schůze může rozhodnout o vyloučení
členské obce do šesti měsíců ode dne, kdy
důvod pro vyloučení členské obce,
zjistila
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy
tento

důvod

rozhodnuti o vyloučení ze svazku musí být
členské obci doručeno. Vrozhodnutí musí být
uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně
měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí

Článek 8

dnem

dle

čí.

vznikl,

o vyloučení ze svazku členské obci doručeno.

do svazku, a to do třiceti dnů ode dne
rozhodnutí členské schůze o nepřijetí.

rozhodnutí členské schůze O
2 stanov.

vprodlení se zaplacením ročního vkladu
po dobu delší než dvanáct měsíců,
poškozuje dobré jméno svazku.

- je

nepřijal

Členství uchazeče o členství ve svazku vzniká

hrubým způsobem porušuje dobré mravy ve
vztahu k ostatním členským obcím,

-

Přílohou přihlášky je doklad o zaplacení vstupního

Rozhodnutí musí být uchazeči o členství doručeno
doporučeným dopisem.

užívá majetek svazku tak, že svazku vzniká
škoda nebo trpí, aby se majetku svazku takto

-

vkladu.

Členská schůze je povinna rozhodnout o přihlášce
nejpozději na pr\ıní schůzi v následujících třech měsících následujících po dni, kdy byla svazku doručena
přihláška. Při rozhodnutí o přijetí uchazeče o členství
do svazku je členská schůze povinna změnit čl. 5
stanov tak, že zapíše uchazeče o členství mezi členské
obce svazku.

oznámení O vystoupení může členská obec
Odvolatjen písemně a se souhlasem svazku.

Vyloučení členské obce ze svazku:
rozhodnutím dvoutřetinové většiny členské
a)
schůze může být ze svazku vyloučena členská

o členství musí obsahovat
zejména:
označení, že se jedná o přihlášku do svazku,
a)
označení uchazeče o členství, a to, název obce,
b)
její sídlo, IČ, jméno a příjmení starosty obce

Přihláška

ve svazku zaniká k 31. 12. v kalendářním
roce podání oznámení o vystoupení členské obce

členství

6

Majetkové vypořádání

odst.

Zánikem

článek 7
Zánik členství
Členství ve svazku zaniká:
a)
b)
Q.C'>
xzxz

písemnou dohodou,
vystoupením členské obce ze svazku,
vyloučením členské obce ze svazku,
zánikem svazku bez právního nástupce.

Písemná dohoda:
a)

b)

svazek a členská obec na
ukončení členství ve svazku, končí členství
sjednaným dnem,
dohoda O zániku členství musí obsahovat:
označení smluvních stran,
- den zániku členství,
- formu majetkového vypořádání členské obce
se svazkem.

dohodne-li

se

členství

obce za

trvání

svazku vzniká členské

obci nárok na vypořádání majetkového podílu. Tento
podíl

se

určí

poměrem

součtu vkladů obce,

jejíž

svazku zaniká, za dobu jejího členství,
ksoučtu vkladů všech obcí svazku za dobu trvání
svazku. Pro určení výše podílu je rozhodná hodnota
majetku svazku podle účetní závěrky za rok, v němž
členství ve

členství

obce

zaniklo.

Majetkový podíl bude obci, jejíž členství ve svazku
zaniklo, vyplacen do tří měsíců po schválení roční
účetní uzávěrky za kalendářní rok, vněmž členství

obce

zaniklo.

výplatě majetkového podílu je svazek oprávněn
započíst vůči obci, jejíž členství zaniklo, Své splatné

Při

pohledávky.

část

`
llı.

Majetková účast členských obcí ve svazku

které se Z objektivních
důvodů netýkají všech
členských obcí, navrhne členská schůze uhrazení
dalších vkladů členských obcí jen pro ty obce, jichž se
akce nebo aktivity týkají. Pro určení výše těchto vkladů
platí

článek 9
Majetek členských obcí, který vkládají do svazku

Obec - uchazeč O

povinna vložit do svazku
vstupní vklad ve výši 1.000,- Kč v souladu S postupem
dle či. 6 stanov.
členství, je

přiměřeně odstavec 2 tohoto článku stanov.

Výši dalšího vkladu schvalují zastupitelstvajednotlivých
členských obcí. Členské obce se Zavazují předložit ke

schválení návrh členské schůze O dalším vkladu do

majetku svazku nejbližšimu zasedání Zastupitelstva
členské obce.

obec povinna uhradit připsánim
na účet svazku do 30 dnů ode dne schválení jeho výše

Další vklad je členská

v zastupitelstvu dané členské obce.

článek 10
Zdroje příjmů svazku obcí

část

Zdroje příjmů svazku obci jsou:

Práva a povinnosti členských obcí

a.

vstupní, roční a další vklady členských obcí

b.

dary

c.

dotace

d.

příjmy, získané vlastní činností

e.

jiné příjmy.

v

Clánek 13
Práva členských obcí
svazku

Roční vklady členských obcí

2

Členské obce mají zejména

tato práva:

účastnit se prostřednictvím svých zástupců

článek 11

1

lv.

realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své
zájmy a záměry, pokud budou vsouladu se zájmy a

Roční vklad
obcí
je
opakovaným
členských
každoročním peněžítým vkladem každé členské obce
do majetku svazku.

záměry svazku,

Roční vklad každé členské obce na každého obyvatele
dané členské obce, přihlášeněho ktrvalému pobytu
vobci k31. 12. předchozího roku, je schválen
každoročně členskou schůzí.

kontrolovat hospodaření s majetkem svazku,

Roční vklad

je splatný

na jednání

a rozhodování členské schůze svazku, navrhovat své
zástupce do orgánů svazku, vznášet návrhy, podněty a
připomínky k činnosti svazku,

navrhovat konkrétní akce a

aktivity

svazku,

podílet se na zisku svazku vsouladu srozhodnutím
členské schůze

připsáním na účet svazku do

30. 3. roku, za který je roční vklad hrazen.

článek 14
Povinnosti členských obcí

clánek 12
Další vklady členských obcí

Dalším vkladem členské obce je peněžitý nebo
nepeněžitý vklad členské obce do svazku, převyšující
roční vklad členské obce v daném kalendářním roce.
Výši dalšího vkladu členských obci navrhuje členská

schůze. Výši dalších vkladů jednotlivých členských
obcí navrhne členská schůze zásadně poměrně
k počtu obyvatel členských obcí k 31. 12. předchozího
roku.

členský vklad na základě rozhodnuti členské
schůze účelově vázán na ﬂnancování akce a aktivity,

Je-li další

Clenské obce mají zejména
platit

tyto povinnosti:

roční vklad,

dodržovat stanovy svazku a plnit usneseni orgánů
svazku, přijatá v rámci jejich kompetence,
nakládat s majetkem svazku vsouladu srozhodnutím
orgánů svazku, chránit jej a přispívat kjeho
zmnožováni,
slad'ovat obecní

zájmy a záměry se zájmy a záměry

svazku,

vykonávat prostřednictvím svých zástupců svěřené
funkce v orgánech svazku,

propagovat svazek obcí jak mezi občany členských
tak u orgánů státní správy, podnikatelských
subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů, apod.
obcí,

čıánek 16

Společná ustanovení O členství v orgánech svazku

Do orgánů svazku mohou
členských obcí nebo
obcí svazku.

část v.

Členové orgánů svazku jsou povinni vykonávat své
funkce svědomitě, plnit řádně svěřené úkoly a
dodržovat obecně závazné právní předpisy a stano\ıy
svazku.

může

členská schůze,

b.

předseda a místopředseda svazku,

c.

revizní skupina.

působnosti.

Pro platnost usnesení kolektivních orgánů svazku se
vyžaduje:

řádné svolání, a to pozvánkou, odeslanou
členům orgánů svazku alespoň 7 dnů před
stanoveným dnem jednání, pokud dále není
stanoveno jinak. Se zkrácením této lhůty musí

jejich

příslušný orgán vyjádřit souhlas, jinak je třeba

svolání opětovně vřádném termínu.
K pozvánce se připojí program jednání. Program
jednání je možno změnit nebo doplnit na základě

provést

usnesení orgánu.
b.

přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu

c.

souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných
členů orgánu, pokud tyto stanovy neurčují jinak.

4.

Hlasování v kolektivních orgánech svazku je veřejné.

5.

O každém

jednání kolektivního orgánu svazku se
pořizuje zápis, který musí obsahovat:

datum a místo konání schůze,

b.

přijatá

c.

výsledky hlasování,

d.

nepřijatě námitky členů, kteří požádali

usnesení,

Člen orgánu svazku může ze své funkce odstoupit, je
však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho
funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení Z funkce tento
orgán projednal. Příslušný orgán musí projednat
odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o
odstoupení člena orgánu dozvěděl, nejdéle však do tří
měsíců od této doby. Po jejím marném uplynutí se
odstoupení pokládá za projednané. O povolání dalšího
člena do orgánu svazku platí přiměřeně čl. 16 odst. 4
těchto stanov.
člen orgánu vykonávat funkci starosty
včlenské obci, je jeho nástupce do orgánu svazku
nově zvolen členskou schůzí na jejím nejbližším

Přestane-li

zasedání.

Funkce předsedy nebo místopředsedy svazku a člena
revizní skupiny jsou vzájemné neslučitelné.

čıánek 17
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku.
Členská schůze je shromáždění starostů, případně jimi
pověřených zástupců obcí, každá členská obec má na
členské schůzi jeden hlas.
Členská schůze se schází obvykle jedenkrát za 3
měsíce nebo dle potřeby. Mimořádná členská schůze
musí být svolána:

O

jejich

zaprotokolování.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, plné moci a
podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
Clenské obce obdrží Zápis a usnesení ze zasedání členské

Schůze svazku elektronickou poštou do 14 dnů od data
konání této schůze.

jej

svazku za odvolaného člena orgánu až do dalších
voleb do orgánu svazku.

Orgány svazku mohou jednat jen o záležitostech, které
podle zákona a těchto stanov spadají do jejich

a.

orgánu svazku řádně své povinnosti,

před uplynutím funkčního období odvolat
orgán, který ho zvolil. Zároveň může tento orgán zvolit
do funkce náhradníka. Ten vykonává činnost v orgánu

jsou:

a.

a.

starostové

čıánek 15

Neplní-li člen

3.

voleni

Funkční období členů orgánu svazku je čtyřleté.
Opětovné zvolení členů orgánů svazku na další funkční
období není omezeno.

Orgány svazku

2.

být

pověření zástupci členských

Orgány svazku

Obecná ustanovení o orgánech svazku

1.

jimi

a.

požádá-li o to písemně alespoň jedna
všech členských obcí svazku,

b.

pokud o

c.

rozhodne-li

to

požádá písemně
tak

členská

předchozím zasedání.

třetina

revizní skupina,

schůze

na

svém

Žadosti o svolání

mimořádné členské schůze musíibýt

c.

Zduvodněny.

4

DO

působnosti členské schůze náleží:

a.

měnit stanovy svazku,

b.

přijímat

c.

Předseda svazku organizuje a řídí běžnou činnost
svazku. Vnepřítomnosti předsedy jej zastupuje
místopředseda.

uchazeče O členství ve svazku,

Jménem

d.

volit a odvolávat předsedu a místopředsedu
svazku a členy revizní skupiny,

e.

schvalovat rozpočet svazku a závěrečný účet
svazku,

f.

rozhodovat O způsobu rozdělení a

g.

rozhodovat O základních
svazku,

svazku jedná navenek předseda, vjeho
jedná jménem
svazku
navenek
místopředseda. Úkony, které vyžadují schválení
členské schůze, může předseda, popř. místopředseda
provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou
tyto právní úkony od počátku neplatné.
nepřítomnosti

vylučovat členské obce svazku,

rozvoje

rozhoduje o všech záležitostech svazku, které
nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

Na

základě

otázkách koncepce
rozhodovat
o

i.

rozdělení

a O jiném

rozhodovat O dalších záležitostech, týkajících se
svazku a jeho činnosti, pokud si rozhodnutí o

Revizní skupina je kontrolním
složena Z 3 členů.

uchazeče o členství, vyloučení členskě obce
ze svazku, změně stanov, schválení závěrečného účtu,
rozhodnutí o rozdělení, sloučení a zrušení svazku je
třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členských
obcí.

Jednání členské schůze organizuje a
nebo místopředseda svazku.

Na počátku Svého

řídí

Revizní skupina
a.

činnost

vyjadřuje se k návrhu závěrečného účtu svazku,

d.

vyjadřuje se

knávrhu na rozdělení zisku nebo na

úhradu

svazku,

f.

ztrát

upozorňuje předsedu na zjistené nedostatky a
vyžaduje po něm sjednání nápravy,
je

oprávněna vyžadovat

si

u předsedy jakékoliv

informace O hospodaření svazku a předseda je
povinen bez zbytečného odkladu oznámit revizní
skupině všechny skutečnosti, které mohou mít

závažné důsledky v hospodaření nebo postavení
svazku.

Svou činnost vykonává
orgán,

kjednotlivým

revizní skupina jako kolektivní

úkonům může však

pověřit

jednoho nebo více členů, kteří jsou oprávněni žádat
informace v rozsahu oprávnění revizní skupiny.
Revizní skupina volí ze svěho středu předsedu.

Předseda a místopředseda
jsou

Předseda
předseda

a

řídí

b.

svolává schůze komise,

c.

jedná a vystupuje jménem komise navenek.

Předseda:

usnesení členské schůze a odpovídá

jí

za

svoji činnost

svolává členskou schůzi a připravuje podklady
pro její jednání, včetně návrhu závěrečného účtu
a návrhu na použití zisku, či úhrady ztrát,

činnost komise,

a.

místopředseda svazku.

b.

veškerou

c.

schůze

článek 18

plní

kontrolovat

projednává stížnosti členských obcí,

e.

Pokud není členská schůze schopna se usnášet, svolá
předseda nebo místopředseda svazku náhradní
členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů Ode
dne, kdy se měla konat členská schůze původně
svolaná. Náhradní členská schůze je schopna se
usnášet bez ohledu na ustanovení části čl. 15 odst. 3
bodu b) těchto stanov.

a.

oprávněna

je

b.

předseda

jednání zvolí členská
zapisovatele a dva ověřovatele zápisu

svazku

orgánem svazku. Je

svazku,

Kpřijetí

zástupci

pověřit

osoby.

Revizní skupina

těchto záležitostech vyhradí.

Statutárními

ijiné

článek 19

zejména

rozhodovat O sloučení,
způsobu zrušení svazku,

může předseda

moci

užití zisku,

ﬁnancování investičních akci, které bude svazek
realizovat či se na nich finančně podílet,
h.

plně

zastupováním svazku

Revizní skupina se schází podle potřeby. Jednání
revizní komise svolává její předseda.

7.

Revizní skupina odpovídá za svou činnost členˇské
schůzí a podává jí zprávy o své činnosti. Revizní

skupina je nezávislá na ostatních orgánech svazku.

Užívání tohoto majetku svazkem obcí je řešeno na
základě zvlášť uzavíraných smluv O výpůjčce nebo
nájemních smluv.

čáel vı.

článek 21

Hospodaření svazku, jeho kontrola

Způsob rozdělení zisku
Členská schůze může rozhodnout, zda zisk vytvořený
svazkem zcela nebo zčásti rozdělí či nerozdělí mezi
jednotlivé členské obce.

Článek 20

Vpřípadě rozdělování zisku se zisk svazku mezi
vpoměru
rozděluje
obce
členské
jednotlivé

Zásady hospodaření
Svazek hospodaří smajetkem, který do
členské obce a s majetkem, který svazek

1

něj vložily
získal

svou

uhrazených vkladů členských obcí vroce, ve kterém
závěrečného účtu svazku vznikl.

zisk podle

vlastní činností.

2

Svazek hospodaří podle svého rozpočtu.

3

S majetkem ve

vlastnictví

čí

článek 22

spoluvlastnictví členských

svazek hospodaří, je svazek povinen
hospodařit vsouladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 137/2006
zakázek, ve Znění
Sb., O Zadávání veřejných

Úhrada ztráty

obcí, se kterým

pozdějších předpisů.

4

5

zhotovená na základě investičních akcí,
ﬁnancovaných z majetku svazku nabývají členské obce
svazku do podílového spoluvlastnictví, přičemž
spoluvlastnické podíly jednotlivých členských obcí se
určují v zásadě takto:

Obec Hostišová

0

Obec

aktivita týká. Případné podíly na ztrátě vzniklé na
základě takové akce se určují na základě poměru výší
dalších vkladů účelově vázaných na danou akci,
uhrazených těmi členskými obcemi, jichž se akce nebo

článek 23
11/120

0

Obec Mysločovice

13/120

Každá členská obec
svých

0

Obec Racková

17/120

0

Obec Sazovice

15/120

0

Obec Tečovice

28/120

0

Obec Žeranovice

17/120

na základě

Kontrola svazku členskými obcemi

akcí, která

zástupců

oprávněna prostřednictvím
hospodaření

svazku,

Každá členská obec je oprávněna navrhnout svého
Zástupce do revizní komise.

článek 24
Účetnictví

se Z objektivních

netýkají všech členských obcí, nabývají

je

kontrolovat

zejména nahlížet do účetních knih přesvědčovat se O
hospodaření s majetkem svazku.

do

obce, jichž se akce nebo aktivita týká.
Případné spoluvlastnické podíly kdílu zhotovenému na
základě takové akce se určují na základě poměru výší
dalších vkladů účelově vázaných na danou akci,
uhrazených těmi členskými obcemi, jichž se akce nebo

vlastnictví jen ty

aktivita týká.
6.

jsou povinny uhradit jen ty obce, jichž se akce nebo

9/120

Lechotice

Obec Míškovice

důvodů

na základě realizace akce, které se

zobjektivních důvodů netýká všech členských obcí,

aktivita týká.

10/120

0

Díla zhotovené

vpoměru

Ztrátu, jež vznikla

Díla

0

svazku jsou členské obce povinny uhradit
ročních vkladů členských obcí vroce, ve
kterém ztráta podle závěrečného účtu svazku vznikla.

Ztrátu

Majetek zhotovený na základě investiční akce (který je
ve spoluvlastnictví jednotlivých obcí) užívá svazek.

Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním
obdobím je kalendářní rok.
Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a
závazků svazku, účetní závěrka, mzdová agenda,
fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů.
Finanční prostředky svazku jsou vedeny na běžném
účtu u peněžního ústavu spodpisovým právem

předsedy

a

místopředsedy.

Správou

ﬁnančních

prostředků je pověřen předseda, resp. místopředseda,
a jím pověřené osoby.

část vıı.

Závěrečná ustanovení

článek 25
Závěrečná ustanovení
1.

2.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem
schválení stanov svazku členskou schůzí svazku, a to
poté, co byly stanovy projednány a schváleny
v zastupitelstvech členských obcí dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Židelná.

Stanovy

lze měnit a doplňovat jen na základě
rozhodnutí členské schůze svazku, a to poté, co byly
změny projednány a schváleny vzastupitelstvech
členských obcí svazku. Změny a doplňky vyžadují

písemnou formu a vyhotovují se ve stejném počtu

stejnopisů, jako tyto stanovy.

rozeslání
3.

4.

Za

evidenci, registraci a

změn a doplňků stanov odpovídá předseda.

Stanovy podepisují starostové členských obcí svazku a
svůj podpis doplní úředním razítkem obce.
Tyto Stanovy se vyhotovují v 11 Stejnopisech, Z nichž 8
určeno členským obcím, 2 svazku a 1 krajskému
úřadu Zlínského kraje pro potřeby registrace svazku.

je

5.

Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují původní
stanovy svazku (S původním názvem Odkanalizování
Mikroregionu Zidelná) ze dne 24. 10. 2002.

6.

Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvy členských
obcí takto:

Obec Hostišová dne

OBĚH
:

....

