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dobrovolného svazku obcí Hostišová, Lechotice, Míškovice, Mysločovice,
Sazovice, Racková, Tečovice a Zeranovice.

Název "Odkanalizováni Mikroregionu
Sídlo svazku obcí: Hostišová
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2.1 Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za
nesplnění svých povinností.
2.2 Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registů svazků
vedeného u okresního úřadu příslušného podle sídla svazku, t.j.
u Okresního úřadu ve Zlíně.
Rozhodnutí o zápisu je správním
rozhodnutím a musí odpovídat správnímu řádu.
2.3 Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.
2.4 Svazek obcí je dobrovolným svazkem, jehož jménem jedná předseda
nebo místopředseda nebo jiná osoba předsedou nebo místopředsedou
svazku k tomu zmocněna.
3.5 Svazek má zejména
koordinační a poradní funkce, usiluje o
hospodářský a kulturní rozvoj obcí mikroregionu, které jsou členy
svazku.
2.6 Činnosti svazku zůstávají
nedotčeny působnosti, pravomoci a
odpovědnost samosprávných orgánů sdružení obcí. V souladu se
zněním zákona 128/2000 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.

III- Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména:

3.1 Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury,
požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí,
cestovního ruchu a péče o zvířata.
3.2 Zabezpečování

čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného
osvětlení,
shromažďování a
odvozu komunálních odpadů a
jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění.

3.3 Zásobování

vodou, odvádění a Čištění odpadních vod. Plnění úkolů
investora při projektové přípravě a vlastní realizaci stavby
odkanalizování a napojení na ČOV obcí Hostišová, Lechotice,
Míškovice, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice a Žeranovice.

3.4 Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a

veřejné
území.

osobní dopravy

k

zajištění

dopravní obslužnosti

systémů
daného

3.5 Úkoly

v oblasti
ochrany
ovzduší,
úkoly související
se
zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy
na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie.

3.6 Správa majetku obcí, zejména místních komunikací,lesů, sportovních
a kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcenú.

.7

Cílem společné činnosti je maximální ekonomická
efektivnost
sdružené činnosti, zaměřená na úsporu nákladů obcí, které jsou
členy svazku a vzájemná koordinace při realizaci jednotlivých

úkolů.
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4.l Sdružení
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sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
příslušný kalendářní rok.

je sestavován na

4.2 Vyúčtování výsledků

hospodaření svazku se provádí do
skončení kalendářního roku.

Rozpočet

měsíců po

6

4.3 Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu sdruženého majetku, o
svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům
obcí sdružených ve svazku.
4.4 Účetnictví,

jakož i finanční
závaznými právními předpisy.

hospodaření svazku se

řídí obecně

4.5 Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý
rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě po zveřejnění
4.6 Nejpozději na

zasedání Valné hromady svazku je svazek povinen
předložit výsledek přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní
rok učiněně okresním úřadem nebo auditorem.
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5.1 Členství
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svazku je dobrovolné

5.2 Další člen může

a

vzniká podpisem zakladatelské

vstoupit do

svazku na základě písemné přihlášky
dodavadních členů, přijetím
na nejbližší valné hromadě svazku. V přihlášce musí nový člen
svazku prohlásit, že bezvýhradně přistupuje ke stanovám tohoto
svazku v jejich aktuálním znění.
za podmínky předchozího souhlasu všech

5.3 Členství ve svazku nijek neomezuje právo členů svazku vstupovat do
jiných sdružení právnických osob, resp. svazků obcí.
,

5.4 Členství zaniká uplynutím lhůty na základě písemné výpovědi člena
svazku. Výpovědní lhůta je šestiměsíční a počíná běžet l. dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení 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.
5.5 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 odstavce 5.4.
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6.1 Každý

či

člen sdružení
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napomáhat podle

svých

možností

Činnosti
sdružení, a zdržet se jakékoliv činnosti, která by
mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu tohoto svazku.
6.2 Členové svazku se zavazují zejména:
a)

b)
c)

řídit se rozhodnutími valné hromady a plnit úkoly uložené
valnou hromadou
chránit společný majetek, efektivně a hospodárné využívat
prostředků určených
k dosažení
účelu svazku
účastnit se valné hromady svazku

6.3 Členové svazku mají právo:
a)
b)
c)
d)

účastnit se valné hromady svazku
uplatňovat nároky, volit a být volen jako zástupce svazku
podílet se na kontrolní činnosti svazku, a v jejím rámci
nahlížet do účetních knih a veškerých písemností, týkajících se
svazku
podílet se rovným dílem na výsledcích práce svazku

ŇÍJIJI`.l

C)J:ç;éiI1§{

Sštraızzlaıı

Svazek má tyto orgány:

a)
b)
c)

valnou hromadu
předsedu svazku
místopředsedu svazku

7.2 Nejvyšším

orgánem svazku je valná hromada, která
všech zástupců členů svazku.

se skládá

ze

7.3 Valnou hromadu svolává předseda svazku nejméně jedenkrát za půl
roku nebo kdykoliv na požádání alespoň čtyř zástupců svazku.
7.4 Valná hromada se svolává minimálně sedm dní před jejím konáním,

případě

souhlasu

všech

členů

svazku kdykoliv.

V

7.5 Valná

hromada rozhoduje o všech záležitostech svazku, vyjma
činností svěřených předsedovi svazku. Zejména rozhoduje o změně
nebo doplnění stanov svazku, o rozšíření počtu členů svazku,
uzavírání obchodních a jiných smluv, o schválení rozpočtu svazku a
účetní uzávěrky apod.
valné hromadě každého
kteří mají jeden hlas.

`.6 Na

člena svazku

zastupují zástupci

obce,

7.7 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Sdružení. Hlasování se

provádí veřejně.

7.8 O závěrech

valné hromady bezprostředně po jejím ukončení vyhotoví
předseda svazku zápis, který podepíší všichni zástupci členů
svazku přítomných na schůzi.

7.9 Kontrolní činnost vykonávají vždy dva zástupci pověření valnou
hromadou, kteří výsledky svých zjištění předkládají nejbližší valné
hromadě.

7.lO Předsedu a

místopředsedu

svazku

volí

a

odvolává valná hromada.

.ll Předseda svazku

je statutárním zástupcem svazku a jeho
orgánem. Zastupuje svazek navenek a řídí výkon běžných výkonným
činností
svazku. Za svojí Činnost odpovídá valné hromadě.
7.12 V případě
nepřítomnosti
je
předseda
svazku
zastupován
místopředsedou svazku.

-

7.13 Předsedovi a místopředsedovi svazku přísluší zejména:
a)
b)
c)

d)
e)

vykonávat rozhodnutí valné hromady
zabezpečovat řízení svazku
kontrolovat činnost právních subjektů zajišťujících plnění
předmětu činnosti svazku
jednat a podepisovat jménem svazku
rozhodovat o nakládání S finančními prostředky na společném
účtě, pokud nejde o případ vyhrazený valné hromadě svazku

VIII- Zánik sdružení
8.1 Svazek zaniká dohodou členů svazku.
.2 O

zániku svazku rozhoduje valná hromada svazku.

8.3 K zániku svazku
úřadem Zlín.

dochází dnem

8.4 Nepřejde-li majetek

likvidace. Likvidační
výše jejich vkladů.
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9.1 Změny a
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registru vedeného

Okresním
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doplňky těchto stanov
souhlasem všech Členů svazku.
'

z

svazku na právního nástupce, provede se jeho
zůstatek se rozdělí mezi členy svazku podle
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