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Článek I

Základní ustanovení

Region Za Moravú je svazkem obcí dle ust. §46 odSt.2 písm. b, zákona č 128/2000 Sb O
obcích. Tento Svazek byl založen jako zájmové Sdružení právnických osob dle §20 a nasl
zákona č.40/ 1964, občanského zákoníku, dne 18.2.2000.

Článek II
Název a sídlo svazku
Region Za Moravú

Název svazku:
Zkratka názvu

RZM

Z

Obecní úřad Mistřice

Sídlo svazku:

9,

687

12, okr.

Uh.Hradiště

Článek III
Členové a svazku

Svazek obcí tvoří níže uvedených ll obcí
obec Bílovice
Bílovice, č.p. 70,
1ČO.-

00290793

obec Pašovice
Pašovice č.p. 100, 687 56

687 12

IČO; 00542326

obec Březolupy

Březolupy, č.p.90, 687 13

obec Prakšice
Prakšice cˇ.p.29, 687 56

obec Částkov
Čáxıkøv čp. 7, 687 12

obec Svárov
Svárov č.p.74, 687 12

1cˇO.~

1cˇO.-

00290840

1CˇO.-

00360392

ICˇOz

vv

00291277

00542237

obec Knezpole
Kněžpole č.p.125, 687 12

obec Topolná
Topolná č.p. 420, 687 11

obec Mistřice
Mistřice č.p.9, 687 12

obec Zlámanec

1CˇO.-

00291013

ICˇOz

Zlámanec ăp.95, 687 12

IČO; 00291129

1CˇO.~

obec Nedachlebic
Nedachlebic ăp.250, 687 12
ICˇOx

00291421

00291145
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Článek IV
Vı

Předmět cinnosti
Všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů se
zaměřením na přeshraniční spolupráci S partnerskými organizacemi ve Slovenské republice
působícími na území Trenčínského kraje. Koordinace a kooperace aktivit pro vytváření
podmínek harmonického rozvoje příhraničních regionů a oblastí, jejichž se dohoda týká

v oblastech:
.

_

oo\ıo\‹.n;ı>o›;\››-ﬂ

.

.

Regionální rozvoj a územní plánování
Doprava a komunikace, veřejná doprava
Ochrana životního prostředí, především ochrana přírody
Problematika nezaměstnanosti, dopravní možnosti, bydlení

aj.

Hospodářský rozvoj, zejména podpora drobného a středního podnikání
Rozvoj zemědělství, údržba krajiny a rozvoj venkovských sídel

Zdravotnictví a sociální péče
Kultura, volný čas, sport, prevence kriminality
9. Turistika, agroturistika a cykloturistika
10. Vzájemná pomoc v případě živelných pohrom a jiných katastrof
11. Vzdělávací, informační a publikační čirmost
12. Zajištění jiných činností k dosažení cílů vyplývajících z těchto stanov
.

.

13.

Budování infrastruktury

Čıánøkv

Uprava majetkových poměrů
I

Činnost svazku je ﬁnancována z prostředků, které tvoří:
a) členské příspěvky
b) dotace, granty a dary
ˇ
ˇ
c) príjmy z vlastni cinnosti
d) další příjmy, které nejsou v rozporu S těmito stanovami
1.

'

2.

Schválení ﬁnančního hospodaření
je předmětem činnosti valného Shromáždění. Finanční uzávěrka příslušného roku
zpracovaná účetní svazku musí být ke Schválení předložena Správní radě vždy do konce
druhého měsíce následujícího roku, valnému shromáždění svazku při nejbližším možném
termínu, zastupitelstvům jednotlivých členů-obcí pak do konce šestého měsíce

Finanční hospodaření se

řídí

schváleným rozpočtem

-

následujícího roku.
3.
4.

Výšku členských příspěvků a Způsob jejich úhrady určuje Valné shromáždění svazku
Svazek nevyvíjí podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku

Článek VI
Vznik a zánik členství
1.

Členy svazku jsou zakládající právnické osoby. Další právnické osoby se stávají členy po
Schválení písemné přihlášky obsahující prohlášení O přistoupení nového člena k stanovám
svazku Valným Shromážděním
stránka 2 Z 6
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Členství ve svazku zaniká:
a) Písemným oznámením člena o vystoupení ze svazku S výpovědní lhůtou 6 měsíců, S
oznámení
přebráním adekvátního podílu na závazcích, mající svazek k datu vystoupení.
Valné
Shromáždění
O vystoupení se musí vyjádřit
b) vyloučením ze svazku pro činnost, která je V rozporu se zájmem svazku
2.

K

c)

1.

a)

zánikem svazku

Článek VII
Práva a povinnosti

Členové svazku mají právo:
schvalovat rozpočet svazku

b) schvalování plánu práce
c) paıticipace na projektech svazku
d) zúčastnit se Valného Shromáždění, volit a být zvolen
e) využít informační databáze a know-how svazku
2.

a)

Členové svazku mají povinnosti:
přispívat podle svých možností k naplnění

b) dodržovat stanovy svazku
c) chránit dobré jméno svazku
d) platit členské příspěvky

předmětu činnosti svazku

V určené lhůtě a výši

Článek VIII
Orgány svazku
Orgány svazku jsou:
1.

2.
.
:P09

Valné shromáždění
Správní rada
předseda Správní rady - předseda svazku
dozorčí rada
1.

Valné Shromážd ění

orgánem svazku. Vahıé shromáždění tvoří statutární zástupci všech
právnických osob, které jsou řádnými členy svazku. Statutárního zástupce může zastupovat
pověřená osoba ( phıá moc k zastupování ). Pověřená osoba má všechna práva, tak jak
1.

Je nejvyšším

práva hlasovacího.
výlučné pravomoci Valného shromáždění patří:
schvalování Stanov a jejich změn formou písemného dodatku
volba a odvolání předsedy Správní rady a předsedy Dozorčí rady
volba a odvolání členů Správní rady a Dozorčí rady
schvalování plánu činnosti a rozpočtu svazku
schvalování Zprávy o činnosti a plnění rozpočtu svazku za uplynulý rok
přijímání nových členů svazku
určování výšky členských příspěvků a lhůty zaplacení
rozhodování o vyloučení ze svazku
rozhodování a zrušení svazku a způsobu likvidace majetku svazku
rozhodování v otázkách, které si Valné Shromáždění vyhradí

statutární zástupce, včetně

Do
a)

b)
c)

d)
e)
Í)

g)

h)
i)

j)
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2.

Řádné Valné shromáždění svolává předseda Správní rady nejméně jednou za

V případě nečinnosti předsedy svolá Valné

rok.

shromáždění svazkıı Správní rada nebo kdokoliv

jiný Z členů, když:
a) O to požádá nejméně jedna třetina členů
b) o to požádá dozorčí rada

3. Valné shromáždění se svolává pozvánkou doručenou všem členům svazku minimálně 10
dnů před termínem jeho konání. Pozvánka musí obsahovat termín, místo a program. Valné
shromáždění je usnášeníschopné, když je přítomná nadpoloviční většina členů. Valné
shromáždění rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Každý člen svazku má jeden hlas.
Vpřípadě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Správní rady. O jednání Valného
shromáždění se vyhotovuje zápis. Podpisuje ho předseda Správní rady a osoba schválená
Valným shromážděním jako zapisovatel.

2.

Správní rada

1. Správní rada má tři členy. V čele Správní rady stojí předseda Správní rady zvolený valným
shromážděním. Předseda Správní rady řídí činnost svazku. je jejím statutárním orgánem.
Správní rada řídí činnost svazku, zejména:
a) realizuje usnesení Valného shromáždění
b) zabezpečuje zpracování návrhu plánu činnosti a rozpočtu svazku a předkládá je Valnému
shromáždění ke schválení
c) zabezpečuje zpracování Zprávy o činnosti a plnění rozpočtu svazku za uplynulý rok
d) zřizuje nebo zabezpečuje funkci sekretariátu svazku
6) schvaluje vnitřní organizační normy svazku
f) na základě usnesení Valného shromáždění plní další úlohy

Členství ve správní nač zaniká;
a) odvoláním člena Správní rady
b) píserrmým Vzdáním se členství ve Správní radě
c) zánikem členství obce, kterou zastupuje, ve svazku.
2.

Předsedu vpřípadě jeho nepřítomnosti zastupuje vi rámci svazku místopředseda Správní
rady, navenek kdokoliv ze svazku, pověřený plnou mocí předsedy. Místopředsedu volí
členové Správní rady. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát vroce.
Zasedání Správní rady se zúčastňuje také předseda Dozorčí rady, avšak bez práva hlasování.
Na zasedání Správní rady je možné pozvat představitele sekretariátu svazku případně
jakoukoliv jinou osobu, ale bez hlasovacího práva. Správní rada rozhoduje prostou většinou z
přítomných hlasů a je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů. O
jednání Správní rady se vyhotovuje zápis. Zápis podepisuje předseda Správní rady a
3.

zapisovatel.

3.

Předseda Správní rady

a) řídí čirmost svazku
b) je statutárním orgánem svazku

Valného shromáždění a správní rady
podepisuje usnesení Valného shromáždění, usnesení Správní rady, dohody, smlouvy a

c) 'vede jednání

d)

jiné písemnosti jménem svazku
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4.

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na soulad činností svazku S předmětem činnosti svazku, plnění usnesení
Valného shromáždění Správní radou a Vedení účetnictví V souladu S předpisy a zákony.
Dozorčí rada má 3 členy, zvolené Valným shromážděním. Funkční období člena Dozorčí rady
trvá, dokud není na jeho místo zvolen člen nový. Pro volby a členství V Dozorčí radě platí to
samé, co pro Volby a členství ve Správní radě. Zasedání dozorčí rady se koná nejméně jednou
za rok.. Zasedání se účastní také předseda Správní rady. O jednání Dozorčí rady se
Vyhotovuje zápis a usnesení, Zápis a usnesení podepisují Všichni členové Dozorčí rady a
pouze při podpisu všech tří členů je zápis a usnesení platný. Dozorčí rada zastupuje svazek
vůči členům Správní rady V jednání před soudy nebo jinými kontrolními orgány.

I ek IX
rozdělení zisku a podíl na ztrátě svazku
O‹

›_ı

àìà

Pokud nerozhodne Valné shromáždění jinak, stanovuje

se podíl jednotlivých členů svazku na
zisku a na úhradě ztráty svazku adekvátním podílem z celkové částky dle počtu obyvatel
jednotlivých členů.

Článek X
Zrušení a zánik svazku
Svazek se
sloučením

ruší

dnem uvedeným V rozhodnutí Valného shromáždění o

jiným subjektem nebo snížením počtu členů na jednoho

zrušení svazku,

člena. Svazek zaniká
Z registru svazků. Při likvidaci svazku se nejdříve uhradí všechny pohledávky.
Likvidátora svazku jmenuje Valné shromáždění.
použití zbylého majetku rozhodne Valné
shromáždění. Majetek se rozdělí mezi všechny platící členy - současné i bývalé, pokud
s

dnem výmazu

O

nebude důvod Vystoupení ze svazku činnost, která je V rozporu se zájmem svazku ( viz. čl.V.,
odst. 2., díl b těchto stanov ). Pokud O použití zbylého majetku nerozhodne Valné
shromáždění, přechází tato pravomoc na Správní radu, která použije zbylý majetek výlučně na
Všeobecně-prospěšné a charitativní účely. Při vystoupení ze svazku nebo zrušení členství ve
svazku nevzniká nárok na vrácení vkladu a členských příspěvků. Na vyplácení podílu na
majetku svazku může vzniknout nárok až z likvidačního zůstatku svazku ( nárok bude
korespondovat podílu vystoupivšího člena na pořízení, údržbě či zhodnocení majetku ).

Článek XI
Závěrečné ustanovení

O

rv

doplnění nebo změně stanov svazku formou dodatku rozhoduje Valné shromazdění.
Návrhy na doplnění nebo úpravu stanov může podat každý člen svazku písemnou formou
nejméně 14 dnů před konáním Valného shromáždění.

Tyto stanovy byly přij aty V Kněžpoli dne 14.září 2001
Podpisy zástupců 11 zakládajících členů - Slouží zároveň také jako prezenční
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listina:

Starostové jednotlivých obcí

(

všechny obce jsou okresu Uherské Hradiště):
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