ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
dobrovolného svazku obcí
„Sdružení Hornovsacká dráha“

se sídlem Karolinka, Radniční náměstí č.p. 42,

ˇ

PSC: 756 05

PREAIVIBULE
sdružení právnických osob Hornovsacká
osob na Svazek obcí zakládají níže
právnických
sdnıžení
přeměně
dráha Ze dne 1. 11. 2001 o
uvedení Zakladatelé touto Zakladatelskou smlouvou Svazek obcí v souladu S § 49 a násl. Zákona č.
128/2000 Sb., O obcích, V platném Znění, jakožto právního nástupce sdružení právnických osob.

Na základě usnesení valné hromady Zájmového

I.

Zakladatelé
1.

2.

Město Karolìnka
Radniční náměstí
č.p. 42, 756 05
Město Vsetín
Svárov
č.p. 1080,

3.

Obec Velké Karlovice
č.p. 70,

4.

756 06

Obec Nový Hrozenkov
č.p.

5.

454, 756 04

Obec Halenkov

č.p. 655,
6.

7.

Obec Huslenky

Obec Zděchov

756 01

Obec Janová

č.p. 200,

10.

756 07

Obec Hovězí
č.p. 2,

9.

756 03

č.p.494, 756 02

č.p. 175,
8.

755 01

755 01

Obec Ústí
č.p. 76,

755 01

Účastníci této Zakladatelské Smlouvy se dohodli na založení svazku obcí S názvem
„Sdružení Homovsacká dráha“. Svazek je právním nástupcem Sdružení právnických osob H.D.
1.

II.

Předmět činnosti
1.

Předmětem

činnosti svazku

V oblastech, uvedených V

§

50

odst.

1

zákona

č.

128/2000

O obcích, platném znění je:
spoluvytvářet
systém dopravní obslužnosti H.V.,
a)
b) zdokonalování systémů veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
c) propagace svazku a zájmového území, cestovního ruchu,
d) zachovat a provozovat železniční trať Vsetín - Velké Karlovice.
Sb.,

III.

Orgány
1. Výkonným orgánem svazku se ustavuje Představenstvo, složené z předsedy svazku,
místopředsedy svazku a jednoho člena.

2.

Prvním předsedou svazku se stal pan Petr Hána
pan Jiří Přikryl
C lenem se stal pan Miroslav Konařík

lt/Iístopředsedou se stal

Osobou, která podá jménem svazku návrh na zápis sdružení do registnı sdružení
vedeného u Okresního úřadu Vsetín, byl zmocněn předseda svazku pan Petr Hána
3.

4.

Nejvyšším orgánem svazku je Členská schůze.

5. Statutárním

6.

orgánem svazku je jeho Předseda

Kontrolním orgánem svazku je Revìzor účtů.
IV.

Stanovy
Účastníci této Zakladatelské

smlouvy současně schvalují Stanovy svazku.
V.
Založení

1. Svazek obcí se touto smlouvou zakládá v důsledku přeměny a právního nástupníctví
Sdružení právnických Osob na svazek obcí dle platných právních předpiSů.Učast jednotlivých
obcí ve sdružení byla schválena na Schůzích zastupitelstev měst a obcí:

Město Karolinka dne
b) Město Vsetín dne

Obec Velké Karlovice dne
Obec Nový Hrozenkov dne
Obec
Halenkov dne
e)
Í) Obec Huslenky dne
g) Obec Zděchov dne
h) Obec Hovězí dne
i) Obec Janová dne
c)

d)

j)Obø‹z Úsżiánø
2.

2001
2001
20. 9. 2001
27. 9. 2001
5. 11. 2001
23. 11. 2001
16. 11. 2001
11. 12. 2001
14. 9. 2001
21.11.2001
7. 1 1.

a)

13- 12.

Tato smlouva bude projednána v Zastupitelstvech členských obcí.

VI.

Vznik, zrušení a zánik
Svazek je právnickou osobou (sdružením), vzniká
zápisu do registru vedeného u Okresního úřadu Vsetín.
1.

2.

Svazek zaniká

-

nabývá právní způsobilosti dnem

výmazem Z registru. Zániku předchází

celé jmění svazku nepřechází na právního nástupce.

zrušení svazku likvidací, jestliže

Způsob zrušení upravují stanovy.

VII.

Hospodaření
1. Svazek hospodaří podle svého rozpočtu, který sestavuje Představenstvo a schvaluje
Členská schůze. Návrh rozpočtu se zveřejňuje v členských obcích nejméně 15 dní před jeho
projednáváním v orgánech svazku určených stanovami, aby se k němu mohli vyjádřit občané
členských obcí. Návrh rozpočtu projednává Členská schůze nejpozději do 31.3. následujícího

roku.
2. Hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok podléhá přezkoumání auditorem,
náklady na přezkoumání hospodaření hradí svazek ze svých rozpočtových prostředků.
I

3. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření ˇsvazku
za uplynulý kalendářní rok projedná na základě návrhu sestaveného Představenstvem Clenská
schůze do 30.6. následujícího kalendářního roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.
4. Návrh závěrečného účtu svazku se zveřejní v členských obcích nejméně 15 dní před
jeho projednáváním v Clenské schůzi, aby se k němu mohli občané vyjádřit. Závěrečný účet
svazku se předkládá zastupitelstvům členů neprodleně po jeho schválení ve svazku.
5.

Svazek je povinen do 31.1. prostřednictvím předsedy svazku požádat o přezkoumání

hospodaření.

6. Pravidla pro hospodaření svazku určuje zákon
pravidlech územních rozpočtů, V platném znění.

č.

250/2000

Sb., O

rozpočtových

VIII.
Ostatní ujednání

Občané obcí, které tvoří svazek jsou oprávnění se účastnit zasedání Členské Schůze
a nahlížet do zápisu O jednání, dále jsou oprávněni podávat prostřednictvím zástupců členů
svazku písemné návrhy.
IX.

Závěrečné ustanovení
Svazek obcí „Sdružení Hornovsacká dráha“ jakož i tato zakladatelská Smlouva
V souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
1.

a stanovy jsou

Dosavadní členové Zájmového sdružení právnických osob Hornovsacká dráha,
vzniklého na základě ustavující členské schůze ze dne 9.6.1998, registrací dne 20.8.1998, jsou
zakladateli svazku obcí podle této smlouvy.
Zájmové Sdružení zaniká výmazem z registrace, návrh bude podán spolu S podáním
návrhu na registraci svazku dle této smlouvy
2.

3.

Usnesení o Schválení této smlouvy bylo

přijato

1.

11.

2001.

Tato zakladatelská smlouva je vyhotovena ve 12 propisech, po jednom pro zakladatele,
jeden pro svazek a jeden pro účely registrace. Smlouva je platná dnem podpisu, účinná dnem
4.

zápisu do registru.
5.

obcí.

Členové konstatují a deklarují právní nástupnictví a přeměňují Sdružení na Svazek

