STANOVY

dobrovolného Svazku obcí
HLAVA

I.

Článek 1
Vznik svazku
Svazek obcí „Sdružení Hornovsacká dráha“ (dále jen svazek) byl založen V souladu
S ustanoveními § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, V platném znění a zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, V platném znění, na základě usnesení valné hromady
Zájmového sdružení právnických osob Hornovsacká dráha jako právní nástupníctví Sdružení
právnických osob na Svazek obcí a Zakládací Smlouvy ze dne 1. 11. 2001, k ochraně jejich
společenských zájmů a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a
významem každou členskou obec.
1.

2.

K přeměně sdružení právnických osob na Svazek obcí dochází ke dne vzniku

svazku založeného zakládací Smlouvou.

Článek 2
Název a sídlo svazku
1.

Název dobrovolného svazku obcí zní: „Sdružení Hornovsacká dráha“, zkratka

2.

Sídlem svazku je Karolinka, Radniční náměstí

3.

Členové svazku jsou:

H.D.

č.p. 42,

756 05 Karolinka.

a) obce:

Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice č.p.70, 756 06
Nový Hrozenkov, se Sídlem Nový Hrozenkov č.p.454, 756 04
Halenkov, se Sídlem Halenkov č.p. 655, 756 03
Huslenky, se Sídlem Huslenky č.p.494, 756 02
Zděchov, se sídlem Zděchov č.p. 175, 756 07
Hovězí, se sídlem Hovězí č.p.2, 7 56 01
Janová, se sídlem Janová č.p. 200, 755 01
Ústi, se Sídlem Ústi č,p.7ó, 755 O1

b) města:

Vsetín, se sídlem Vsetín, Svárov č.p.1080, 7 55 01

Karolinka, se Sídlem Karolinka, Radniční nám. č.p. 42, 7 56 05

na dobu neurčitou.

4.

Svazek

5.

V těchto stanovách se používá pojem (zkratka) ,,H.D.“ vedle názvu Sdružení

se zakládá

Hornovsacká dráha, popř. Samostatně.

Článek 3
Charakter svazku

Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem
za nesplnění povinností vůči třetím osobám.
2. Clenové svazku - členské obce - ručí za závazky svazku.
1.

Článek 4
Předmět činnosti
1.
č.

Předmětem

128/2000

Sb.,

čimíosti svazku

v oblastech, uvedených v

o obcích, platném znění je:

§ 50 odst.

l

zákona

systém dopravní obslužnosti Horního Vsacka,
b) zdokonalování systému 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.
a) Spoluvytvářet

HLAVA II.
Článek S
Vznik členství
členové sdružení právnických osob jakožto jeho
zakladatelské obce, které vyjádřily souhlas se Stanovami svazku.
1.

Prvými členy svazku se

stávají

2. Členství ve svazku je dobrovolné, členem se může stát každá obec, jejíž
zastupitelstvo se rozhodne vstoupit do svazku, jmenuje svého zástupce ve svazku a odsouhlasí

úhradu ﬁnančních příspěvků stanovených členskou schůzí.
3.

O členství ve svazku mohou písemně požádat žadatelé v místě sídla svazku nebo

prostřednictvím tajemníka na zasedání členské Schůze svazku. Jejich členství vznikne
na základě rozhodnutí členské schůze 2/3 většinou a schválením stanov vlastnoıučním

podpisem

starosty žadatele.

Článek 6
Zánik členství
1.

Členství ve svazku zaniká:

dohodou,
b) neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě a výši,
c) vyloučením ze svazku,
d) zánikem svazku,
e) zánikem člena svazku.
a)

Vyloučení obce ze svazku je přípustné pouze při hrubém porušení Stanov, např.
protiprávním jednáním vůči svazku, apod. O vyloučení rozhoduje členská Schůze 2/3
2.

většinou.

Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu
za závazky svazku, vzniklé v době jejího členství ve svazku.
3.

S

ostatními

4. Vystupující člen svazku
zrušení svazku, jak uvedeno níže.

má právo na majetkové vypořádání postupem shodným při
Článek 7

Práva a povinnosti členů
1.

HD. je založena na demokratických principech.

činnosti a plnění povinností Z členství vyplývajících je
Smlouvy a stanov.

v H.D., podíl na jeho
dobrovolné a je založeno na základě
Členství

Rozhodnutí orgánů H.D. mají charakter stanovisek, doporučení či jiných společných
prohlášení, která jsou závazná pro členy, kteří S nimi vyslovili souhlas. Závaznost není právně
vynutitelná. J edná-li člen, který dobrovolně přijal Závaznost rozhodnutí, V rozporu s těmito
rozhodnutími, je povinen orgány H.D. na tuto skutečnost upozornit. Jestliže tak neučiní, je
možné takovéto jeho jednání posuzovat jako jednání proti zájmům H.D., a může být důvodem
k jeho vyloučení.
2.

3.

Každý

člen H.D.

má právo účasti na členských schůzích a dalších hromadných

Každý

člen H.D.

má právo prosazovat

akcích H.D.
4.

Má právo spolurozhodovat o činnosti H.D.

tvorbu stanovisek H.D.

své názory a stanoviska a ovlivňovat tak

5.

Každý člen H.D. má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních

6.

Každý

člen H.D.

má právo

7.

Každý

člen H.D.

má právo zapojit

dokumentů, na svolání členské schůze, návrhy kandidátů pro volby představitelů H.D.

pracovních komisích apod.
8.

se

do

k činnosti orgánů a celé H.D.
činnosti

H.D. prací v odbornýchjskupinách,

Každý člen H.D. má právo vyžadovat přímé poskytnutí

neplacených
9.

se vyjadřovat

či

zprostředkování

placených Služeb, vyplývajících z poslání a činností H.D.

Každý

člen

majetku svazku.
10.

či

Každý

má právo nahlížet do účetních dokladů a přesvědčovat se o

správě

člen H.D. je povinen řídit se stanovami H.D.

Každý člen H.D. je povinen prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska
HD., pokud vystupuje jménem H.D.
11.

Každý člen H.D. je povinen poskytovat svazovým orgánům takové informace,
které jsou nezbytné k Zabezpečení poslání a činnosti H.D. a ochraně společných zájmů.
12.

13.

Každý člen H.D. je povinen platit členský příspěvek ve výši a lhůtě.U konkrétních

akcí a aktivit svazku

mohou být povinnosti členů rozhodnutími členské

HLAVA
Článek 8

schůze doplňovány.

(

Orgány H.D.
Orgány svazku H.D..
Členská schůze
b) Představenstvo
c) Předseda
d) Tajemník
e) Revizor účtů
a)

Článek 9
Clenská schůze
ˇ

1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku. Skládá se ze zástupců členů svazku,
jako zástupci člena. Každý člen tohoto orgánu má při hlasování jeden

kteří jsou jmenováni
hlas.

2.

Členská schůze:

rozhoduje o změnách
b) volí a odvolává členy představenstva a předsedu a místopředsedu svazku
c) schvaluje výroční zprávu představenstva
d) schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok, volí
revizora účtů
e) rozhoduje o výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok
Í) rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu
hlasů
představenstva, nebo členů představujících alespoň 10
g) rozhoduje o přijetí nových členů a vyloučení člena na základě návrhu představenstva
h) rozhoduje o zániku H.D.
i) posuzuje jednání členů H.D. Z hlediska ochrany společných zájmů, může rozhodnout
o vyloučení člena z H.D., nebo o uplatnění jiných sankcí
j) přijímá, mění a doplňuje stanovy
k) schvaluje formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem funkcí a prací
a)

%

3.

Řádná členská schůze se koná minimálně 2x ročně. Svolává ji představenstvo
S pozvánkou musí být zaslán i program jednání členské schůze.

písemně a spolu

Mimořádnou členskou

schůzi svolává představenstvo z vlastní iniciativy nebo
na základě žádosti členů představujících minimálně l/3 hlasů všech členů.
4.

Hlasování na členské schůzi se vyjma volby představenstva, předsedy
a místopředsedy představenstva provádí aklamací. Volby představenstva, předsedy
a místopředsedy představenstva se provádí tajným hlasováním. Členská schůze však může
rozhodnout, že O některých otázkách se bude hlasovat tajným hlasováním. Tajné hlasování se
provádí hlasovacími lístky. Stanovy mohou určit další náležitosti tajných voleb. Členská
schůze volí Z přítomných členů tříčlennou volební komisi. Funkci návrhové komise vykonává
5.

představenstvo.

Členská schůze je usnášeníschopná,
6.

je-li

přítomno alespoň 50

Účast na členské schůzi je nezastupitelná.

% všech členů H.D.

4

Usnesení členské schůze jsou přijímána prostou většinou hlasů na členské schůzi
přítomných členů, S výjimkou čl. 9, bod 2 a,b kde je zapotřebí 2/3 většiny na členské schůzi
přítomných členů. Pro přijetí usnesení O vyloučení člena H.D. je zapotřebí 2/3 většiny všech
členů H.D.
7.

,

8.

Zástupci členů svazku se zapisují do

listiny

v

prítomných.

Návrhy usnesení vychází z návrhů a ze Zpráv projednávaných na zasedání, musí
obsahově odpovídat výsledkům jednání. Kontrolu plnění usnesení provádí předseda svazku
9.

a informuje na zasedání o jejich plnění.
Usnesení podepisuje předseda svazku, vyhotovení usnesení obdrží každý člen svazku.
10. Hlasování je veřejné
většinou.
11.

nebo tajné, o čemž

se rozhoduje

na zasedání nadpoloviční

Členská schůze volí ze svého středu zapisovatele zasedání členské schůze.

12. Zápis podepisuje předseda
13. Zápisy,

pozvánky a

listina

svazku a zapisovatel.

přítomných se uchovávají v archivu po dobu tıvání

svazku.
14.

Zasedání členské schůze jsou veřejná. Občané obcí, kteří jsou členy svazku, jsou

15.

Občané

oprávněni se účastnit zasedání a nahlížet do zápisu.

na projednávání

obcí, které jsou členy svazku, jsou dále oprávněni

záležitostí

V orgánech svazku.

podávat písemné návrhy

Článek 10
Představenstvo
Představenstvo svazku se skládá Z tří členů.
Předseda a místopředseda svazku jedná jménem H.D. ve všech otázkách,
vyplývajících Z předmětu činnosti H.D. Tato pravomoc může (na základě plné moci) být
delegována na další členy představenstva a pracovníky H.D. Eventuální delegace na třetí
osoby je v pravomoci představenstva. Funkční období představenstva jsou čtyñ roky.
1.

2.

Do působnosti představenstva patriv zejména:

a) Svolávat řádnou členskou schůzi
b) předkládat členské schůzi návrh výroční zprávy
c) předkládat členské schůzi návrh účetní uzávěrky za uplynulý rok a návrh rozpočtu
na příslušný rok a návrh na stanovení výše členského příspěvku
d) zpracovávat a členské schůzi předkládat návrh kandidátky nového představenstva
e) předkládat členské schůzi návrhy na přijetí nových členů nebo na vyloučení
Í) předkládat členské schůzi náměty na způsob realizace cílů H.D.
g) realizobat rozhodnutí členské schůze v záležitostech náležejících představenstvu
h) jmenovat a odvolávat tajemníka H.D. a stanovuje jeho plat
i) Svolávat Z vlastní iniciativy nebo i iniciativy členů H.D. mimořádnou členskou schůzi

\

přizvání nečlena H.D. na členskou schůzi
návrhu rozpočtu a výsledku hospodaření 15 dní před jeho
zveřejňování
k) zabezpečovat
projednáváním na zasedání členské schůze.

j)

může rozhodnout o

Představenstvo se schází v termínech stanovených předsedou nebo místopředsedou
představenstva, který schůze svolává a řídí.
3.

4.

Usnesení jsou V představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů

představenstva.

představenstva

V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího.

má jeden hlas.

Každý

člen

5. Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje předseda nebo
místopředseda představenstva. Zápis je domčován všem členům sdružení.

Členové představenstva jsou povinní vykonávat činnost S náležitou péčí
a zachovávat mlčenlivost o záležitostech člena svazku vůči třetím osobám. Jsou povimii
účastnit se schůzí představenstva, jinak jsou povinni se omluvit předsedovi, také pozdní
příchod či předčasný odchod omlouvá předseda.
6.

7.

Schůze představenstva jsou neveřejná.

Článek 11
Předseda svazku
1.

Do působnosti předsedy svazku patriv zejména:

a) Svolávat zasedání členské schůze a schůze představenstva, věcně, organizačně
a administrativně zajišťovat jejich průběh,
b) Řídit a kontrolovat práci členů představenstva,
c) Jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti,

d) Zajišťovat vedení účetnictví svazku,
e) Zajišťovat archivaci písemností svazku,
f) Předkládat návrh rozpočtu svazku a výsledek hospodaření k projednání v členské schůzi,
předkládat příslušnému orgánu žádost o přezkoumání hospodaření,
g) Organizovat práce při zrušení a zániku svazku.
2. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu a sídlu svazku připojí svůj podpis
vedle předsedy svazku další člen představenstva.

Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti
V plném jeho rozsahu.
3.

Článek 12
Tajemník
Tajemník je jmenován a odvolán představenstvem H.D.
2. Tajemník jedná jménem H.D. v souladu s rozhodnutími členské schůze
a představenstva H.D., na základě zmocnění předsedy nebo místopředsedy svazku.
1.

Článek 13

Revizor účtů
1.

Revizora účtů volí členská schůze na dobu čtyř let,

2.

Ve své práci je podřízen výhradně členské

3.

Provádí kontrolu ﬁnančního účetnictví, dokladů a všech souvisejících písemností.

schůzi.

Článek 14

Podepisování za svazek

Osoby oprávněné podepisovat za Svazek se podepisují tak, že k názvu svazku připojí
uvedenou funkci, kterou ve svazku zastávají.

Svůj vlastnoıuční podpis a

HLAVA IV.
Článek 15
Majetek svazku
1.

Majetek svazku

tvoří roční příspěvky, daıy, odkazy, Z akcí a aktivit svazku.

2. Majetek svazku je V podílovém spoluvlastnictví členů svazku. Výše podílu se
odvozuje od počtu obyvatel hlášených k trvalému pobytu v dané obci k 31.12. běžného roku

Svazek odpovídá za závazky celým Svým majetkem, členové svazku neručí
za závazky svazku.
3.

4.

Majetek svazku může být použit pouze k účelům, vztahujícím se k předmětu

činnosti.

Článek 16
Příspěvky

Roční členský příspěvek činí 2,- Kč na obyvatele přihlášeného ke dni 31.12.
běžného roku k trvalému pobytu v dané obci.
1.

2.

členů.

O výši a splatnosti příspěvků rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech

Článek 17
Správa ﬁnančních prostředků
Spravovat ﬁnanční prostředky a nakládat S nimi je oprávněn pouze předseda, resp.
místopředseda svazku a předsedou jmenovitě pověřené osoby (tajemník).
1.

S

2. K bezhotovostnímu styku zřizuje Svazek běžný účet u peněžního ústavu,
podpisovým právem předsedy, místopředsedy a tajemníka.
3.

Za registraci podpisových práv a jejich změny zodpovídá předseda

4.

V souladu s předmětem své činnosti podle těchto stanov je svazku oprávněno

svazku.

svým jménem ﬁnanční prostředky, nakládat S nimi a odpovídat za jejich užití
iv případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají

přijímat

všech členských obcí.

Článek 18

Učetnictví
1. Svazek je samotnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým
účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru okresního úřadu do 31.
prosince toho roku. Posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do dne výmazu
svazku z registru okresního úřadu.

2. Za účetnictví svazku zodpovídá předseda svazku, který ji oprávněn zadat jeho
vedení na náklady svazku odborně způsobilé fyzické či právnické osobě. Tím se však
nezbavuje své odpovědnosti vůči svazku.

Součástí účetnictví je inventarizace majetku a závazků svazku, účetní závěrka,
agenda, fakturace, Výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.

3.

mzdová

4. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem a členskými obcemi není
přípustná jejich kompenzace.

zániku svazku v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení
mimořádné inventury majetku, účetní závěrky a inventury závazků svazku.
5. Při

Článek 19
Daňová agenda
1.

s činností

Za agendu daně Z příjmů svazku a za případné další daňové agendy, související
svazku, odpovídá předseda svazku. Ten také podepisuje daňová přiznání a daňové

písemnosti.

Zpracování přiznání k dani z příjmů nebo jiných daňových agend může předseda
svazku zadat na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se
však nezbavuje odpovědnosti vůči svazku.
2.

HLAVA V.
Článek 20
Zrušení svazku
I.

O zrušení svazku rozhoduje členská schůze HD.

\.

V

2.
případě zrušení H.D. se provede likvidace, kterou provede likvidátor zvolený
členskou schůzí. Každý člen H.D. má právo na podíl Z likvidačního zůstatku v poměru dle
výše svých Skutečně ullrazených členských příspěvků za dobu trvání H.D.
podílu členů, kteří nejsou v době zániku členy H.D. se nepřihlíží.

K

Článek 21
Zánik svazku
Svazek zaniká dnem výmazu z registru Okresního úřadu Vsetín.

HLAVA VI.
Článek 22

Změny stanov
1.

Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí členské schůze

- viz.

výše

2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky
ke Stanovám se pořadově číslují a tvoří jejich nedílnou součást. Za evidenci dodatků ke
Stanovám a jejich rozeslání členským obcím zodpovídá předseda svazku.

Článek 23
Ohlášení změn stanov
Předseda svazku předá jedno jeho vyhotovení okresnímu úřadu do l5 kalendářních
dnů ode dne schválení změny nebo dodatku stanov dle článku 22.
1.

2.

Do 30 kalendářních dnů ode dne schválení změny nebo dodatku stanov,

článku 22 doručí předseda svazku po jednom vyhotovení

všem členům

podle

svazku.

HLAVA VII.
Článek 24
Přechodná ustanovení
Předsedovi svazku se ukládá předat jedno vyhotovení těchto Stanov do 15
kalendářních dnů ode dne jejich schválení členskou schůzí Okresnímu úřadu Vsetín jako
písemnost, související S registrací svazku podle § 20/i občanského zákoníku.

Článek 25
Závěrečná ustanovení
1.

Tyto stanovy se vydávají v 12 plvotiscích

rozdělením:
a) obce:

s

platností originálu a s následujícím

Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice č.p.70, 756 06
se sídlem Nový Hrozenkov č.p.454, 756 04
Halenkov, se sídlem Halenkov č.p. 655, 756 03
Huslenky, se sídlem Huslenky č.p.494, 7 56 O2
Zděchov, se sídlem Zděchov č.p. 175, 756 07

Nový Hrozenkov,

\.

Hovězí, se sídlem Hovězí č.p.2, 756 01
lanová, se sídlem Janova č.p. 200, 755 01
Usti, se sídlem Usti č.p.76, 755 01
b) města:

c) další:

2.
sve'

obce.

Vsetín, Se sídlem Vsetín, Svárov č.p.l080, 755 Ol
Karolinka, se sídlem Karolinka, Radniční nam. č.p. 42,

756 O5

Svazak obcí „Sdružení Hornovsacká dráha“, se sídlem Karolinka, Radniční
nám. č.p.42, 756 05
Okresní úřad Vsetín, Mostecká ulice 303,755 Ol
Stanovy podepisují členové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním razítkem

3. Stanovy nabývají platnosti
zápisu svazku do registru.

dnem jejich

schválení členskou schůzí, účinnosti

dnem

