Smlouva

Svazku obcí „Mikroregion Valašskomeziříčsko Kelečsko“

Čı.

Název
Název a sídlo

svazku:

L

à sídlo »svazku

Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko Kelečsko
Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí

Čı. II.

Název a sídlo členů svazku
Název a Sídlo

členů svazku:

Obec Branky
Bˇranky 6, 756 45 Branky
ICO: 00303712
Obec Choryně
Clıoryně 200, 756 42 Choryně
ICO: 00303844
Obec Jafcová
Jarcová 200, 757 01 Jarcová
ICO: 00303879
Město Kelč
Náměstí 5, 756 43 Kelč
ICO: 00303925

Obec Kladeruby
Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby
ICO: 00303933

Obec Kunovice
Kunovice 153,756 44 Kunovice
IČO: 00685312
Obec Lešná
Lešná 36, 756 41 Lešná
ICO: 00303992
Obec Loučka
Loučka 46, 756 44 Loučka
IČO: 00304069
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Obec Oznice

Oˇznice 109, 756

ICO: 00304140

24 Oznice

Obec Podolí
Pøáøıi 33, 756 44 Pøáøıi
IČO; 00635791

Obec Police

ˇ

Police 142, 756 44 Police

ICO: 00635804

Obec

nad Bečvou
Bečvou 193, 756 52

Střítež

Střítež n.

Střítež n.

ICO: 00635839

Bečvou

Obec Velká Lhota

Vˇelká Lhota 33, 757 01 Velká Lhota

ICO: 00304409

Město Valašské Meziříčí
Nˇáměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí
ICO: 00304387

Obec Zašová

Zašová 36, 7 56 51 Zašová
IČO; 00304476
Čı. III.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazku je zej ména:
1.

2.

Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
rozvoje samosprávy obcí
vztahu k orgánům statni správy a vyšších samosprávných celků
Další společné aktivity

k následujícím účelům:

“

podpora Zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků
nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
Společná péče O památky V mikroregionu
využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
podpora rozvoje cestovního ruchu V regionu
podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů
obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a
drobnou architekturu)
společná řešení Sociálních služeb a zdravotní péče
podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví
nemovitostí v mikroregionu, Společná příprava projektů pozemkových úprav
podpora řešení dopravní obslužnostì týkající se více obcí
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podpora řešení dopravní Obslužnosti týkající se více obcí
spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi

-

ČR a zemí EU

zřízení studijního, koordinačního a infonnačního centra pro podporu řešení společenské
problematiky
Vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především V oblasti
odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků
příprava a realizace společných projektů mikroregionu

-

-

-

Spolupráce S Regionálními rozvojovými agenturami a 'referáty regionálního 'rozvoje
okresních uradů.
Jednání S penčžními ústavy o garancích na ﬁnanční prostředky pro doﬁnancování
mikroregionálních projektů.

Cl. IV.

Práva a pˇovinnosti členů svazku

Každý Z členů svazku je povinen napomáhat

činnosti svazku.

Každý člen je povinen dodržovat stanovy svazku a je vázán rozhodnutími valné hromady.
člen je povinen poskytovat valnou hromadou mu stanovený příspěvek do rozpočtu
svazku; neposkytnutí příspěvku nebo prodlení js jeho poskytnutím překračující tři měsíce
je brubým porušením Stanov svazku.

Každý

Každý člen svazku má právo:

kontrolovat činnost svazku a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce
účastnit se osobou svého zástupce valné hromady S hlasem rozhodujícím
Volit orgány svazku a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů
využívat majetek a zařízení svazku

-

-

Čı. V.

Zrušení a zánik svazku
Svazek
0'

0

A

se zrušuje:

dohodou

rozhodnutím valné hromady O splynutí, sloučení, rozdělení nebo jiném zrušení svazku.
Svazek se zrušuje dnem uvedeným V rozhodnutí valné hromady, není-li uveden, pak
dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato.

Svazek zaniká výmazem Z registrace. Zániku svazku předchází jeho zrušení a
pokud jmění svazku nepřechází na právního nástupce.

likvidace,

Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační
zůstatek se rozdělí mezi členy svazku v poměru jimi zaplacených členských příspěvků za
celou dobu členství ve svazku. Toto rozdělení podléhá schválení nadpoloviční většiny
hlasů všech členů svazku. Stejné podmínky vypořádání platí i pro vystoupivšího nebo
vyloučeného člena svazku a člena, jehož účast zanikla ve Svazku Z jiných důvodů za trvání
svazku.
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Čı.

VL

Majetkové poměry
členů. Výši
Základním zdrojem majetku svazku jsou příjmy Z ﬁnančních příspěvků jeho
jinak,
hromada
Valná
ročních příspěvků stanoví Valná hromada svazku. Nestanoví-li
k 31. lednu
budou příslušné částky jednotlivými členy svazku složeny na účet svazku vždy
daného roku.
V
prostředky
se stávají také veškeré dalsívložené a poskytnutéľﬁnanční
jiné věci a hodnoty, které sdružení získá.

Majetkem svazku

'

0

-

Majetek svazku

lze využívat

IV
výhradně za ucelem plnění předmětu činnosti a činností

souvisejících.

Svazek vede o svém
Finanční prostředky svazku jsou vedeny na zvláštním účtu,
hospodaření samostatné účetnictví.

128/2000 Sb. a
hospodaření S majetkem svazek upravuje zejména zákon č.
řídí schváleným rozpočtem.
pokyny schválené valnou hromadou. Finanční hospodaření se

Postup

při

tvoří zejména:
Činnost svazku je financována Z finančních prostředků, které
příspěvky řádných členů svazku,
finanční prostředky získané vlastní činností svazku,
dobrovolné příspěvky členů svazku,
finanční dotace a dary.

O způsobu rozdělení zisku a podílu členů na úhradě případné ztráty svazku obcí rozhodne

valná hromada.

Čı. VII.

Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývají

platnosti

dnem

jejího schválení zakladateli. Účinnosti nabývají

dnem

zápisu svazku do registru svazků.

Smlouva jsou V souladu

se

zákonem o obcích zák.

č.

128/2000

Sb..

základě schválení třípětinovou
a doplňky této smlouvy lze provést pouze na
většinou všech členů valné hromady.

Změny

Ve Valašském Meziříčí dne

1+. 44-

2001
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