Mikroregion Ostrožsko

svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

STANOVY

Mikroregion Ostrožsko svazek obcí pro celkový rozvoj
zájmové oblasti je právnickou
osobou založenou jako dobrovolný svazek obcí ve
smyslu § 46 odst. 2 písm. b) Zákona č.
128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů.

Název a
1.

II

sídlo členů

svazku obcí

Město Uherský Ostroh zastoupené starostou Mgr. Vlastimilem
Vaňkem
se sídlem V Uherském Ostrohu, Zámecká
24, 687 24

2.

Město Hluk Zastoupené starostou Ing. Janem Šimčíkem
se sídlem V Hluku, Hřbitovní 140, 687 25

3.

Obec Ostrožská Nová Ves zastoupená starostou Stanislavem
Turečkem
se sídlem V Osztrožské Nové Vsi, Dědina
131, 687 22

4.

Obec Ostrožská Lhota zastoupená starostou Ing. Petrem
Radochem
V Ostrožské Lhotě 148, 687 23

se sídlem
5.

Obec Boršice u Blatnice zastoupená starostou Karlem Petrů
V Boršicích u Blatnice 157, 687 63

se sídlem
6.

7.

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem zastoupená starostou
Ladislavem Vyskočilem
se sídlem V Blatnici pod Svatým Antonínkem
28, 696 71
Obec Blatnička zastoupená starostkou J armilou Hruškovou
V Blatničce 163, 696 71

se sídlem

Název a
Název

sídlo,

doba

IIC

trvání,

Mikroregion Ostrožsko
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Z

I

Zámecká č.p.

Sídlo:

Registrace

územní působnost a vznik

Z

24, Uherský Ostroh

Okresní úřad Uherské Hradiště
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n‹

Mikroregion Ostrožsko svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti je dobrovolným

svazkem obcí a měst.
Svazek má koordinační a poradní funkce a

S tim související pravomoci. Deﬁnuje a
realizuje místní strategii regionálního rozvoje se zaměřením na celkovýrozvoj.
Hlavním záměrem je vytváření podmínek komplexního řešení rozvoje celého regionu.

Činnosti Mikroregionu Ostrožsko zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost
příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy.
Mikroregion Ostrožsko působí na území členských měst a obcí.
Mikroregion Ostrožsko je založen na dobu neurčitou a vzniká dnem zápisu do registru
svazků obcí Okresního úřadu Uherské Hradiště.

III.

Předmět činnosti
Svazek obcí je oprávněn se zabývat činnostmi, které vyplývají z

§ 50 zákona č. 128/2000
o obcích (obecní zřízení).
Účelem, pro který se Mikroregion Ostrožsko ustavuje, je koordinace záměrů a spolupráce
v oblasti hospodářského, sociálního, kultumího a sportovního rozvoje v působnosti
Mikroregionu Ostrožsko.

Sb.,

IV.

Hlavní cíle a úkoly
Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že Mikroregion Ostrožsko je oblastí
S možností rozvíjení mnoha společných záměrů a tudíž by čirmost Mikroregionu Ostrožsko
měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí v mikroregionu, které odpovídají vývojovým
trendům regionuça zachování jeho tradic. Cílem je růst trvalé prosperity mikroregionu jako
celku.

Hlavní
a)

a úkoly:
Zajištění dostupnosti veřejných
cíle

rozvoje.

i

soukromých fondů a grantů pro

realizace strategie

podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace
pilotních projektů, Vyhledávám' možností ﬁnancování jednotlivých projektů.
c) Přilákání investic do veřejného i soukroíného sektoru.
1

b) Vytváření

d)
e)

Zpracování dlouhodobého strategického rozvoje mikroregionu.
Rozvoj regionálního informačního systému - databáze informaci O obcích, rozvojových
projektech, objektech, hospodářství, kultuře, demograﬁi, cestovním ruchu apod..
Prosazování zájmů mikroregionu v rámci jiných právnických osob, státních orgánů a
samospráv.
Zprostředkování kontaktů a spolupráce S obdobnými právnickými osobami apod.
_

Í)

i

g)

,
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V.

Majetkové poměry
Základní majetek svazku je tvořen členským vkladem
jednotlivých členů, který je ve výši
Kč/ obyvatel obce.

1,-

VI.

Zdroje příjmů
Příjmy svazku jsou tvořeny:
1.

2.

Ročním příspěvkem členů Mikroregionu Ostrožsko.

Finančními prostředky ze státních zdrojů, mezinárodních
projektů, darů a sponzorských

příspěvků.
Prostředky získané vlastní činností.
j

3.

VII.

Hospodaření Mikroregionu Ostrožsko
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Hospodaření mikroregionu se řídí § 53 zákona č. 128/2000 Sb.
Mikroregion Ostrožsko sestavuje svůj rozpočet a hospodaří
podle něj, vyúčtování výsledků
hospodaření se provádí do 6 kalendářních měsíců po
skončení kalendářního roku. Každý
člen Mikroregionu Ostrožsko - obec, město, je
povinen Zveřejnit rozpočet a vyúčtování
výsledku hospodaření za minulý rok na úřední desce.
Mikroregion Ostrožsko vede účetnictví o stavu a
pohybu majetku, o svých příjmech a
výdajích a ﬁnančních vztazích k rozpočtu města,
Mikroregionu Ostrožsko či k
podnikatelským subjektům dle platných předpisů.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko na každý následující
rok bude předložen správní
radou valné hromadě do 31.12. běžného roku.
Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat veškerou činnost
Mikroregionu Ostrožsko.
Jednotliví členové mohou své návrhy a
připomínky uplatnit V předem stanovených

termínech.
Finační prostřqdky se stávají majetkem Mikroregionu
Ostrožsko a mohou být použity jen
k realizaci předmětu činnosti, jak je vymezen ve Stanovách.
8. Jednotliví členové Mikroregionu
Ostrožsko mohou sdružovat ﬁnanční prostředky na
konkrétní projékty dle svých možností a potřeb nezávisle
na Mikroregionu Ostrožsko.
9. Nakládání S prostředky se řídí obecně
závaznými předpisy. Finanční a hmotné prostředky
Mikroregionu Ostrožsko lze používat pouze k jeho činnosti.
10. O způsobu nakládání se ziskem nebo
ztrátou rozhoduje valná hromada. Zisk může
být
buď použit na další činnost a nebo rozdělen podle podílu členských
vkladů mezi členy. Na
úhradě případné ztráty se podílí členové podle podílu
členských vkladů.
,

7.
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VIII.

Clenství V Mikroregionu Ostrožsko
1.

2.

3.

Do

Mikroregionu Ostrožsko mohou vstoupit právnické osoby a to pouze obce a
města,
které splní podmínky pro členství upravené stanovami, to
znamená, že musí zaplatit
členský vklad. Vstup nového člena schvaluje valná hromada.
Členství zakladatelů v Mikroregionu Ostrožsko vzniká zápisem
zakladatelské listiny do
registru sdružení vedeného Okresním úřadem V Uh. Hradišti.
Každý člen Mikroregionu Ostrožsko deleguje 2 zástupce, kteří ho budou zastupovat při
jednáních valné hromady.

IXQ
Práva a povinností členů
1.

2.

3.

4.

5.

Členové mají právo zúčastnit se všech zasedání valné hromady.
Členové mají aíktivní i pasivní volebrıí právo. Za právnickou osobu, která je
členem
Mikroregionu Ostrožsko má právo volit či být volena fyzická osoba, která je členem
jejího
statutárního orgánu nebo byla k tomuto účelu pověřena.
Členové Mikrorižgionu Ostrožsko mají právo podílet se na výhodách plynoucích
Z členství
V tomto svazku a taktéž mají právo využívat služeb poskytovaných svazkem.
Členové Mikroregionu Ostrožsko jsou povinni jednat tak, aby svojí činností
přispívali
k jeho rozvoji, dále jsou povinni informovat orgány Mikroregionu
Ostrožsko O
skutečnostech, které by mohly ohrozit realizace záměrů a cílů mikroregionu.
Povinnosti každého člena je zaplatit členský vklad.

X.

Orgány Mikroregionu Ostrožsko
Orgány mikroregionu jsou:
A) valná hromada
B) správní rada
C) dozorčí rada

Všechny funkce v orgánech mikroregionu jsou vykonávány ve prospěch mikroregionu
Tím není dotčena možnost úhrad vzniklých v souvislosti S výkonem ﬁnančního

bezplatně.

hospodaření mikroregionu.
\
x

A) Valná hromada
1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem mikroregionu. Tvoří ji delegovaní zástupci
členů
mikroregionu. Valná hromada rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti.
Valná hromada rozhoduje Zejména o:
I přijetí organizačního řádu, pravidel ﬁnančního hospodaření, změně a doplnění
stanov

I

volí členy správní rady a dozorčí rady
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I
I
I

výši ročních příspěvků
zrušení a likvidaci mikroregionu,
přijetí projektů, které se

části

jmenování likvidátora

svým významem

dotýkají regionu jako celku či jeho podstatné

I rozpočtu mikroregionu, schválení a posouzení výsledků hospodaření mikroregionu
I o členství mikroregionu V jiných subjektech širšího významu
Valná hromada si může vyhradit rozhodování o jiných otázkách, které nejsou V těchto

Stanovách výslovně upraveny, případně které jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů
mikroregionu.
Valnou hromadu svolává Správní rada do 15 dnů před termínem konání valné hromady,
S předložením jejího programu minimálně jednou V roce, zpravidla
V prvním měsíci
každého kalendářního roku.
Správní rada však může Svolat Valnou hromadu kdykoli, pokud je to potřeba v zájmu
činnosti mikroregionu.
Valnou hromadu lze Svolat na základě požadavku 1/3 členů valné hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
zástupců. Pokud V době stanoveného začátku valné hromady není zaručena usnášení
schopnost, svolá správní rada novou valnou hromadu do 14 dnů ode dne konaní této valné

hromady.

Není-li tato Valná

hromada usnášeníschopná, odročí

`

o půl hodiny. Poté je Valná
hromada usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných. Rozhodnutí jsou platná,
hlasuje-li pro ně většina přítomných členů oprávněných k hlasování.
Každý člen má jeden hlas.
Správní rada může přizvat na jednání Valné hromady S hlasem poradním další fyzické či
se jednání

`

právnické osoby.

'

B) Správní rada

Je statutárním orgánem mikroregionu S všeobecnou působností, který plní
úkoly valné
hromady v období mezi jejími zasedáními a má tolik členů, kolik je členských obcí
mikroregionu' Jménem svazku jednají vždy Společně alespoň dva členové
správní rady.
Podepisování Qza mikroregion se děje tak, že k jeho názvu připojí Svůj podpis společně
předseda správní rady a S ním Zvolený další člen.

Správní rada je oprávněná rozhodovat ve všech otázkách spojených S činností
mikroregionu, pokud není rozhodování výslovně vyhrazeno valné hromadě.
Správní rada volí ze svého středu předsedu.
Správní rada ,Úe svolávána a řízena předsedou správní rady. Svolává se podle potřeby,
minimálně však Vždy jednou za kalendářní čtvrtletí.
Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční Většina všech členů. Její
usnesení jsou přijata, pokud pro ně hlasuje Většina Všech členů.
Při své činnosti se řídí stanovami, organizačním řádem a pravidly ﬁnančního
rozpočtu a
usneseními valné hromady. Správní rada je za Svoji čimost odpovědná Valné hromadě. Při
každé Valné hromadě podává prostřednictvím svého člena zprávu O činnosti správní rady
mezi Valnými hromadami, o hospodaření mikroregionu a o Všech důležitých rozhodnutích,
která byla učiıjıěna.
V případě odstoupení člena správní rady doplní počet členů dozorčí rada do příštího
zasedání valné hromady.
Člen správní rady nemůže být Zároveň členem dozorčí rady.
v

‹
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C) Dozorčí rada
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Dozorčí rada plní kontrolní funkce V mikroregionu. Ve své
činnosti především zajišťuje,
aby činnost mikroregionu a jednání jeho orgánů byla souladu
se stanovami, jednacím
řádem a zásadami ﬁnančního hospodaření.
Dozorčí rada je volena valnou hromadou na období dvou let
a je tří členná.
Všechny orgány mikroregionu jsou povimiy na výzvu kteréhokoli
člena dozorčí rady
poskytnout všechny potřebné informace a předložit účetní a jinou
evidenci.
Dozorčí rada je oprávněná vyzvat správní radu ke svolání
valné hromady S uvedením
důvodu. Z tohoto podnětu musí být valná hromada Svolána
nejpozději do 15 dnů od
doručení výzvy. Zástupce dozorčí rady podává Valné hromadě
zprávu o výsledcích činnosti

dozorčí rady.
Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí
rady, který svolává její schůze a řídí je.
Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejich členů,
rozhoduje Většinou hlasů. Každý člen dozorčí rady má jeden
hlas.

XI.

Ukončení členství V Mikroregionu Ostrožsko a jeho likvidace
Ukončení členství V mikroregionu je možné:
a) vystoupením člena Z Mikroregionu
Vystoupení se provede písemnou výpovědí zaslanou Správní
radě do 30.6. běžného roku a
vstupuje V platnost k 31.12. téhož roku a je možné
až po vyrovnání Všech závazků vůči
Mikroregionu. Členský vklad propadá Ve prospěch mikroregionu.

vyloučením
Vyloučení člena
b)

j

možné V případě hrubého porušování stanov mikroregionu. O
Vyloučení
rozhoduje valná hromada na základě návrhu správní
rady. Členský vklad vyloučeného člena
propadá ve prospěch mikroregionu.
c)

'Íje

dohodou

Vystoupení se přovede na základě Vzájemné písemné dohody
a vstupuje V platnost ke dni
schválení Valnou hromadou. Clenský vklad“ propadá Ve
prospěch mikroregionu.

XII.

'v

Zrušení a zánik Mikroregionu Ostrožsko

K zániku

mikrorègionu dochází výmazem Z registru Sdružení vedeného u
Okresního úřadu
Hradišti. Zániku předchází zrušení svazku. O zrušení
rozhoduje Valná hromada, která
určuje likvidátora. Při zrušení mikroregionu se
provede uspokojení všech nároků a
pohledávek třetích osob.

V Uh.

6

Majetek svazku bude rozdělen
V poměru výše členských
vkladů mezi členy
ke dni zániku mikroregionu
mikroregionu,
byli řádnými plátci
členských příspěvků

kteří

mikroregionu.

XIII.

Platnost stanov Mikroregionu
Ostrožsko

Stanovy vstupují V platnost po
Schválení jej ich znění všemi
zastupitelstvy
Stanovy mohou být měněny pouze
rozhodnutím valné hromady.

V Uherském Ostrohu

15. l.

.

2001

Tyto stanovy jsou úplným zněním
Stanov na základě úprav
schválených Valnou hromadou
dne

31.3.2010.

=.Iž<iaOø2E@ION

OSÉTROŽSKO

Svazek obcí
319; 5-5?

24 Uherský Ostroh, Zámecššá 24
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