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Stanovy dobrovolného svazku obcí
„Sdružení Valašsko - Horní Vsacko“

HLAVA

I.

Článek 1

Právní povaha svazku

Svazek obcí „Sdružení Valašsko - Horní Vsacko" (dále jen Svazek) je dobrovolným svazkem
obcí založeným podle ustanovení § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění jako právní nástupce zakladatelskou smlouvou ze dne 1. 11. 2001 založeného svazku
„Sdružení Hornovsacká dráha", jež je založen k ochraně společenských zájmů a prostředků
při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec.

Článek 2
sídlo svazku

Název a

1.

2.
3.

Název dobrovolného svazku obcí zní: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko.
Sídlem svazku je Karolinka, Radniční náměstí č. p. 42, 756 05 Karolinka.
Členové svazku jsou:
Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice
a) obce:
Halenkov, se sídlem Halenkov

č. p.

655, 756 03

Huslenky, se sídlem Huslenky

č. p.

494, 756 02

Zděchov, se Sídlem Zděchov

b) městys:
c)

města:

č. p.

Hovězí, se sídlem Hovězí

č. p. 2,

Janová, se sídlem Janová

č. p.

756 06

175, 756 07

756 01

200, 755 01

Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov č.
Vsetín, se sídlem Vsetín, Svárov

č. p.

p.

454, 756 04

1080, 755 01

Karolinka, se Sídlem Karolinka, Radniční
4.

č. p. 1,

nám.

č. p.

42,

756 05

Svazek se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3
Charakter svazku
Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem za Své
závazky vůči třetím. osobám.

Článek 4

Předmět

Predmětem

činnosti svazku v oblastech,

činnosti

uvedených v § 50

odst. 1

zákona

č.

128/2000

Sb.,

o

obcıch, platném Zněníje:

systému veřejné dopravy k zajištění dopravní
obslužnosti území Horního Vsacka (dále též: ,,zájmové území"),
propagace, podpora a rozvoj cestovního ruchu v zájmovém území zejména podporou
Služeb a podporou budování infrastruktury,
zachování a podpora provozu železničnítratě Vsetín - Velké Karlovice,

a) spoluvytváření a zdokonalování
b)
c)

d) rozvoj přeshraniční spolupráce,
rv
e) koordinace činnostı clenů itřetích

osob spjatých

S

regionálním rozvojem a

územním

plánováním zájmového území,
propagace, podpora a rozvoj společenských, kulturních, sportovních a tradičních

f)

akcí.

HLAVA II.

Článek 5
Vznik členství

Členem Svazku se může

stát každá

obec ČR.

Členství zakládajících členů ve Svazku vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Po
založení Svazku vzniká členství dalších obcí rozhodnutím členské schůze O přijetí za člena
na základě písemné přihlášky. V přihlášce musí nový člen Svazku prohlásit, že
bezvýhradně přistupuje ke stanovám Svazku v jejich platném znění.
Členství ve Svazku nijak neomezuje právo členů Svazku vstupovat do jiných sdružení

právnických osob

či

svazků obcí.

lánek 6
Zánik členství
ñ‹

Členství ve svazku zaniká:
a)
b)

dohodou uzavřenou mezi členem a svazkem, ke dni uvedeném vtéto dohodě, avšak
ne dříve, než dojde k úplnému majetkoprávnímu vypořádání S členem,
vyloučením člena ze svazku, za podmínek uvedených níže,

zánikem svazku, ke dni zániku svazku,
d) zánikem člena svazku, ke dni zániku člena svazku stím, že nárok na majetkoprávní
vypořádání přechází na právního nástupce Zanikajícího člena,
e) výpovědí členství ze Strany člena Svazku za podmínek uvedených níže.
Členství zaniká na základě písemné výpovědi člena Svazku, doručené Představenstvu.
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni doručení výpovědi. Výpovědní lhůta však neskočí dříve než
posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem,
který podal výpověď.
Členství zaniká též vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze zdůvodu
závažného porušování povinnosti vyplývajících členovi Z těchto Stanov. Závažným
c)

porušováním povinnosti vyplývajících členovi Z těchto stanov se rozumí:

5*.

a)
b)
c)

po dobu delší než jeden rok aktivně nepodílí na činnosti svazku,
déle
jak 3 měsíce v prodlení se Zaplacením členského příspěvku,
člen je
člen závažným způsobem poškodí dobré jméno Svazku či bude jednat v rozporu
člen se

S

jeho oprávněnými zájmy.
V případě vyloučení člena ze Svazku zaniká členství dnem uvedeným v rozhodnutí o
vyloučení, ne však dříve než vden, ve kterém dojde k úplnému majetkovému vypořádání
S vyloučeným členem.
4. Jsou-li dány důvody pro vyloučení člena ze Svazku, informuje Svazek takového člena o
této skutečnosti a vyzve jej, aby závadný stav odstranil, a to ve lhůtě nejpozději tří
měsíců pro případ uvedený v odst. 3 písm. a), ve lhůtě do jednoho měsíce pro případ
uvedený v odst. 3 písm. b), a neprodleně pro případ stanovený v odst. 3 písm. c). Člen
může být vyloučen až po marném uplynutí takto stanovené lhůty.

Článek 7
Práva a povinnosti členů
1.

Člen Svazku má právo:
a) podílet se na činnosti Svazku a na výsledcích jeho práce,
b) kontrolovat činnost Svazku,
c) účastnit se osobou svého zástupce členské schůze a vykonávat své hlasovací právo,
d) kontrolovat hospodaření S majetkem Svazku a s majetkem, který člen vložil do
hospodaření Svazku. Za tímto účelem má člen Svazku právo nahlížet do účetních
dokladů a knih a požadovat od členů Představenstva vysvětlení,
e) právo volit orgány Svazku a navrhnout kandidaturu svého Zástupce do těchto orgánů,
majetek vložený členem svazku
f) využívat společný majetek a Zařízení Svazku, jakož
i

k
2.

hospodaření.

Člen Svazku je povinen:
a)

napomáhat

činnosti Svazku,

oprávněné Zájmy Svazku,
řádně ve stanovených termínech a výši členské příspěvky,
d) aktivně se podílet na činnosti Svazku,
e) účastnit se zasedání členské schůze a práce v orgánech Svazku,
f) dodržovat stanovy Svazku,
b) chránit a prosazovat

c) platit

3.

Každý člen

je

vázán rozhodnutími členské schůze.

HLAVA Ill

Článek 8
Orgány Svazku

Orgány Svazku jsou:
Členská schůze,
b) Představenstvo,
c) Předseda svazku,
d) Revizníkomise.
a)

Ř

Článek 9
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku. Sdružení zastupuje na jednán Q enské
schůze starosta, kterého může na konkrétním jednání Zastoupit jiný, starostou pověřený
člen Zastupitelstva dané obce. Každý člen tohoto orgánu má při hlasováníjeden hlas.

Členská schůze:
a) schvaluje Stanovy a rozhoduje O jejich změnách,
b) volí a odvolává členy ostatních orgánů Svazku,
pro hospodaření
c) rozhoduje O hospodaření s majetkem Svazku a O stanovení pravidel
S tímto majetkem
d) schvaluje výroční zprávu představenstva,
zákona o
e) schvaluje účetní závěrku Svazku sestavenou k rozvahovému dni podle
účetnictví a rozpočet na příslušný kalendářní rok,
rozhoduje O výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok,
f)
člena na základě návrhu
g) rozhoduje O přijetí nových členů a O vyloučení

představenstva
h) rozhoduje O zániku Svazku,
schvaluje formu a výši

ı)

odměn osobám

zvolených do ostatních orgánů Svazku nebo

pověřeným ve Svazku výkonem funkcí a prací
rozhoduje o vložení majetku člena do hospodaření Svazku

j)

a

o nakládání stímto

majetkem,

rozhoduje O rozdělení zisku a úhradě ztráty,
schvaluje výši vypořádacího nebo likvidačního podílu,
l)
m) schvaluje vnitřní předpisy Svazku,
n) rozhodování O dalších záležitostech, které si vyhradí.
Členskou schůzi svolává představenstvo tak, aby se konala minimálně 2x ročně, Z toho
jednou nejpozději do 30. 6. daného kalendářního roku, k projednání a schválení účetní závěrky
a auditu hospodaření za předcházející kalendářní rok.
Členskou schůzi svolává představenstvo zvlastní iniciativy nebo na základě žádosti
alespoň 1/3 členů nebo na základě žádosti revizní komise. Členská schůze, O jejíž svolání
požádali členové nebo revizní komise dle předchozí věty, se musí konat nejpozději do
jednoho měsíce ode dne doručení žádosti O svolání.
O termínu konání, místu a pořadu jednáni členské schůze musí být členové Svazku
uvědomeni písemnou pozvánkou, a to alespoň 7 dní předem. Součástí pozvánky musí
být zaslán navržený program jednání členské schůze
Hlasování na členské schůzi probíhá veřejné, pokud není dále vtěchto stanovách
uvedeno, že se použije tajná forma hlasování nebo pokud přítomní členové neodhlasují
k)

i

tajnou formu hlasování.
Tajná forma hlasování se použije při volbě orgánů Svazku, pokud členská schůze
v daném případě nerozhodne, že se použije veřejná forma hlasování.
Ve výjimečných případech je možné uskutečnit rozhodnutí členské schůze písemnou
formou per rollam pro vyjádření vůle členské schůze. Bližší podrobnosti O způsobu a
průběhu hlasování určuje jednací řád Svazku.
Jednání valné hromady řídí zpravidla předseda Svazku. Průběh jednáni členské schůze
i

stanovíjednací řád.

n*`.

klesne-li o více než o jednoho
funkce
předsedy Svazku, nebo klesne více
počet členu představenstva nebo se uvolní
než o jednoho počet členů revizní komise.
Žádost O svolání mimořádné členské schůze musí být podána představenstvu písemně s
uvedením konkrétního důvodu jejího svolání. Mimořádná členská schůze musí být
Svolána do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. V případě nesplnění této lhůty
svolává mimořádnou členskou schůzi revizní komise, a to do jednoho měsíce ode dne,
kdy se o nesplnění této povinnosti představenstva dověděla. O termínu konání, místu a
pořadu jednáni mimořádné členské schůze musí být členové Svazku uvědomeni alespoň
v

Mimorad
ı

:S

nm~

Q enská schůze je svolávána představenstvem

Z dny předem.

Členská schůze si při jednání volí t -Q: ennou volební komisi. Funkci návrhové komise
vykonává představenstvo.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50 % všech členů Svazku.
Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou
schůzi tak, aby se konala nejpozději do 14 dnů. Náhradní členská schůze je
usnášeníschopná, sejde-li se alespoň 30% všech členů Svazku.
“:‹

Účast na členské schůzi je nezastupitelná.
Usnesení členské schůze jsou přijímána prostou většinou hlasů na členské schůzi
přítomných členů, svýjimkou věcí dle čl. 9, odst. 2 písm. a) a b), kde je zapotřebí 2/3
většiny na členské schůzi přítomných členů. Pro přijetí usnesení O vyloučení člena Svazku
je zapotřebí 2/3 většiny všech členů Svazku.
Zástupci členů svazku se zapisují do listiny přítomných.
Návrhy usnesení vychází Z návrhů a ze zpráv projednávaných na zasedání, musí
obsahově odpovídat výsledkům jednání a přednášíje předseda představenstva. Kontrolu
plnění usnesení provádí předseda Svazku a informuje na zasedání O jejich plnění.
Usnesení podepisuje předseda svazku, vyhotovení usnesení obdrží každý člen svazku.
Členská schůze volí ze svého středu zapisovatele, který O jednání pořizuje zápis.
Zápis podepisuje předseda Svazku a zapisovatel.
Zápisy, pozvánky a listina přítomných se uchovávají v archivu po

dobu

trvání svazku.

Jednání členské schůze jsou veřejná.

Článek 10
Představenstvo
Představenstvo svazku je kolektivní orgán, jež se skládá zetří členů. Členy
představenstva jsou vždy předseda a místopředseda svazku.
Funkční Období představenstva je čtyři roky.
Do působnosti představenstva patří zejména:
a) svolávat členskou schůzi a připravovat její program včetně návrhů usnesení,
ıv
b) vytvaret výroční zprávu a předkládat ji členské schůzi ke schválení,
ıv
rozpočtu
c) předkládat členské schůzi návrh ucetní uzávěrky za uplynulý rok a návrh
příspěvku,
členského
na příslušný rok a návrh na stanovení výše
a členské schůzi předkládat návrhy na členy ostatních orgánů Svazku,
zpracovávat
d)
e) předkládat členské schůzi návrhy na přijetí nových členů nebo na vyloučení členů,
předkládat členské schůzi náměty na způsob realizace cílů Svazku,
f)
g) realizovat rozhodnutí členské schůze,
hl rozhoduje o přizvání nečlena Svazku na členskou schůzi,

.\.

zabezpečovat zveřejňování návrhu rozpočtu a výsledku hospodaření 15 dní před jeho
projednáváním na zasedání členské schůze,
připravovat a překládat členské schůzi návrh na vyplacení vypořádacího podílu
j)
přijímání výpovědi členů Sdružení,
k) realizace běžného hospodaření s majetkem Sdružení v rámci schváleného rozpočtu
plnit ostatní úkoly uložené mu členskou schůzí nebo těmito Stanovamì.
I)
Představenstvo se schází dle potřeby vtermínech stanovených předsedou
vı
představenstva, který schůze svolává a rıdí.
Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové. Usnesení
prostou většinou hlasů přítomných členů
přijímána
jsou v představenstvu
představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy Svazku.
Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje předseda představenstva.
i)

4.
5.

6.

Zápis je doručován

všem členům

sdružení.

<~

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci snáležìtou 'O m Q a
zachovávat mlčenlivost o záležitostech člena svazku vůči třetím osobám. Jsou povinni
účastnit se schůzí představenstva, jinak jsou povinni se omluvit předsedovi. Též pozdní
příchod či předčasný odchod omlouvá předseda.
Schůze představenstva jsou neveřejné.
8.
Klesne-li počet členů představenstva o jednoho člena, provede členská schůze
9.
vvı
doplňovací volby na nejblizsım zasedání.
10. Mandát člena představenstva vzniká okamžikem zvolení.
11. Mandát člena představenstva zaniká:
a) vzdáním se mandátu. Každý člen představenstva se může svého mandátu člena
představenstva vzdát, a to bez uvedení důvodu. Vzdání se mandátu se skládá do
rukou předsedy Svazku. Předseda Svazku se vzdává mandátu do rukou
místopředsedy Svazku. Mandát zaniká okamžikem doručení předsedovi (resp.
místopředsedovi) Svazku, není-li ve vzdání se mandátu uvedeno datum pozdější.
Potom mandát zaniká k tomuto pozdějšímu datu,
představenstva. Členská schůze může člena
člena
Z funkce
b) odvoláním
představenstva Z této funkce odvolat. Mandát zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí
členské schůze o odvolání. Není-li tento den v rozhodnutí uveden, potom mandát

7.

~

i

zaniká

c)

d)
e)

okamžikem přijetítakového rozhodnutí,

zánikem členství obce ve Svazku, a to ke dni zániku tohoto členství,
zánikem funkce starosty dané obce a to ke dni zániku této funkce. O této skutečnosti
je obec povinna bezodkladně informovat Svazek na adresu jeho sídla.
uplynutím funkčního období.

Článek 11
Předseda svazku
1.

2.

Předseda Svazku je výkonným orgánem Svazku, který zastupuje Svazek navenek. Vůči
zaměstnancům Svazku plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních
právních předpisů.
Do působnosti předsedy svazku patří zejména:
a)

b)

Zastupovat svazek navenek a podepisovat za svazek s tím související písemnosti
Svolávat schůze představenstva, věcně, organizačně a administrativně zajišťovat
jejich průběh,

.'*~.

ıv
vı
Zajistovat realizaci usnesenı clenské schůze

c)

kontrolovat práci ostatních členů představenstva Související s činností svazku,
e) Zajišťovat vedení účetnictví svazku,
v
Zajistovat archivaci písemností Svazku,
f)
nebo těmito stanovami,
g) plnění dalších úkolů určených valnou hromadou
d)

I

Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu a sídlu Svazku připojí svůj podpis
předseda svazku.
Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti, nebo po
dobu, po kterou nemůže předseda vykonávat svou funkci v plném rozsahu jeho práv a
povinností.

předseda nebo místopředseda odvolán Z funkce nebo se této funkce vzdal,
zanikla Z jiného důvodu, přestává být členem představenstva svazku.

Je-li

či

funkce

i

5 ek 12
Revizní komise
Q‹ mä

35
'I (D 5 , jež volí členská
Revizní komise je kontrolní orgán Svazku, který se skládá Z (D
Schůze Z kandidátů navržených jednotlivými členy Svazku. Členem revizní komise může
být pouze člen zastupitelstva členské obce Svazku.
FI'

co

Revizní komise plnítyto úkoly:
místopředsedy
a) kontroluje soulad činnosti představenstva, předsedy Svazku a
Svazku s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a vydanými

interními předpisy,

kontroluje hospodaření s majetkem Svazku a s jeho finančními prostředky za
uplynulý rok a zpracovává Zprávy o výsledcích této kontroly,
c) provádí kontrolní činnost dle rozhodnutí členské schůze,
písemností
d) provádí kontrolu finančního účetnictví, dokladů a všech souvisejících
na členské
projednání
e) předkládá zprávy o výsledcích kontroly dle písm. c) po jejich
b)

schůzi zastupitelstvům členských obcí.

Ze svého středu volí revizní komise tajným hlasováním předsedu.
Na zánik mandátu člena Revizní komise se přiměřeně použije ust. čl. 10. odst. 11) těchto
stanov stím, že vzdání se funkce předsedy revizní komise se předkládá revizní komisi.
Vzdáním se nebo odvoláním Z funkce předsedy revizní komise, nezaniká funkce takové
osoby vrevizní komisi. Vzdání se funkce člena revizní komise se předkládá členské
schůzi

Revizní komise je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina
všech členů komise. Usnesení se přijímá prostou většinou a při rovnosti hlasů rozhoduje

komise
Funkce člena revizní komise je neslučitelná svykonáváním jakékoliv jiné volené funkce
ve Svazku.
Klesne-li počet členů revizní komise o jednoho či více členů, svolá představenstvo
mimořádnou členskou schůzi k provedení doplňovacích voleb.
Funkční období revizní komise je čtyřleté.
Revizní komise je oprávněna vyžadovat v rámci plnění svých úkolů od členů ostatních
orgánu Svazku součinnost, kterou jsou tito členové orgánů povinni bez zbytečného
odkladu poskytnout, zejména poskytnutím požadovaných informací, dokumentů,
podáním vysvětlení apod.
hlas předsedy

\.

HLAVA

IV.

Článek 13

Majetek svazku
Svazek může vlastnit majetek,

S

nímž je oprávněn nakládat V souladu

S

účelem svého

založení.

Dále Svazek nakládá s majetkem jednotlivých členů, který mu tito předali k hospodaření.
Zdroje příjmů Svazku jsou:
a) příspěvky řádných členů Svazku
b) majetek získaný vIastníčinnostíSvaZku
c) dobrovolné příspěvky členů Svazku
d) dotace, příspěvky a dary od jiných fyzických a právnických osob
Majetek Svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti Svazku, jak je
vymezen v těchto Stanovách.
Pravidla hospodaření S majetkem Svazku a s příjmy Svazku upravují předpisy schválené

členskou schůzí. Finanční hospodaření se řídí schválených rozpočtem a Z. č. 250/2000
Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Členové Svazku mohou se souhlasem členské schůze vkládat do Svazku svůj majetek.
Majetek, který vloží člen do hospodaření Svazku, zůstává v majetku tohoto člena. Svazek
může užívat tento majetek pouze k realizaci předmětu činnosti Svazku a nesmí vůči
němu vykonávat žádná majetková práva, která jsou dle z. č. 128/2000 Sb. vyhrazena
obecnímu zastupitelstvu, zejména jej zcizit nebo zatížit zástavním či jiným právem.
Finanční majetek Svazku je veden na zvláštním účtu. Svazek vede účetnictví o stavu a
pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtům obcí,
které jsou členem Svazku.
Případný zisk Z hospodaření bude mezi členy Svazku rozdělený podle výše členských
příspěvků zaplacených za dobu trvání jejich členství ve Svazku. Ve stejném poměru se
budou členové Svazku podílet na úhradě Ztráty Svazku.
Člen, jehož členství ve Svazku zaniká, má právo na vrácení majetku, který vložil do
hospodaření svazku dle odst. 6 tohoto článku, a to ve stavu, vjakém jej Svazku poskytl
S přihlédnutí k běžnému opotřebení a dále na vyplacení vypořádacího podílu tak, aby
tento byl vyplacen nejpozději ke dni předvídaného skončení členství dle těchto stanov.
10 Výše vypořádacího podílu se stanovuje jako součet finančních prostředků, které tento
člen poskytnul pro pořízení či Zhotovení majetku Svazku a části dotace poskytnuté na
pořízení či zhotovení takového majetku. Výše této části dotace se určí jako podíl
Z celkové výše dotace, který odpovídá podílu výše finančních prostředků poskytnutých
tímto členem ku součtu příspěvků všech členů poskytnutých k pořízení tohoto majetku.
Proti takto stanovené výši podílu se započte pořizovací cena majetku, který člen za dobu
trvání svého členství bezplatně obdržel Z majetku Svazku, Zejména po skončení
udržitelnosti projektu, vjehož rámci byl takový majetek pořízen. Případný kladný rozdíl
je vypořádacím podílem, který bude členovi vyplacen nejpozději do šesti měsíců ode dne
i

jeho Stanovení.
1.

majetkovému vypořádání člena, jehož členství ve Svazku zaniká, nejpozději
ke dni, v němž mělo skončit na základě některé ze skutečností uvedené včl. 6 těchto
Stanov, je ode dne, v němž mělo členství takto skončit, až do dne provedení
majetkového vypořádání výkon členství pozastaven, což znamená, že člen je stále
Nedojde-li k

evidován jako člen Svazku, ale nevykonává žádná práva ani povinnosti člena Svazku.
Členovi S pozastaveným členstvím přísluší pouze právo na provedení majetkového
vypořádání a vyplacení vypořádacího podílu.

`*.

článek 14
Příspěvky

O výši a splatnosti

příspěvků rozhoduje členská schůze.

Článek 15
Správa finančních prostředků

Spravovat finanční prostředky a nakládat S nimi je oprávněno pouze představenstvo.
K bezhotovostnímu styku zřizuje svazek běžný účet u peněžního ústavu, s podpisovým
právem předsedy a místopředsedy.
Za registraci podpisových práv a jejich Změny zodpovídá předseda svazku.
Vsouladu s předmětem Své činnosti podle těchto stanov je svazek oprávněn přijímat
svým jménem finanční prostředky, nakládat s nimi a odpovídat za jejich užití v případě,
jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se Z objektivních důvodů netýkají všech
i

členských obcí.

Článek 16
Účetnictví

Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým
účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru Krajského úřadu
Zlínského kraje do 31. prosince toho roku. Posledním účetním obdobím je část roku od
1. ledna do dne výmazu svazku Z registru Krajského úřadu Zlínského kraje.
Za vedení účetnictví svazku odpovídá 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, mzdová
agenda, fakturace, Výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemnosti.
Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem a členskými obcemi není přípustné
jejich započítávání.
Při zániku Svazku vprůběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení
mimořádné inventury majetku, účetní závěrky a inventury závazků svazku.

Článek 17

Daňová agenda
Za řádné vedení veškeré daňové agendy související s činností 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.

\_.

Článek 18
Hospodaření
Svazek hospodaří podle svého rozpočtu, který sestavuje Představenstvo a schvaluje
Členská schůze. Návrh rozpočtu se zveřejňuje včlenských obcích nejméně 15 dní před
jeho projednáváním vorgánech Svazku určených Stanovami, aby se kněmu mohli
vyjádřit občané členských obcí. Návrh rozpočtu projednává Členská schůze nejpozději do
31. 3. daného kalendářního roku.
Hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok podléhá přezkoumání auditorem,
náklady na přezkoumání hospodaření hradí svazek ze svých rozpočtových prostředků.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za
uplynulý kalendářní rok projedná na základě návrhu sestaveného Představenstvem
Členská schůze do 30. 6. následujícího kalendářního roku a přijme opatření k nápravě
nedostatků.

Návrh závěrečného účtu svazku se zveřejní v členských obcích nejméně 15 dní před jeho
projednáváním na Členské schůzi, aby se k němu mohli občané vyjádřit. Závěrečný účet
svazku se předkládá zastupitelstvům členů neprodleně po jeho schváleníve svazku.
Svazek je povinen do 31. 1. prostřednictvím předsedy svazku požádat O přezkoumání
svého hospodaření.
Pravidla pro hospodaření svazku určuje zejména zákon č. 250/2000 Sb., O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

HLAVA V.

Článek 19
Zrušení Svazku

O zrušení svazku rozhoduje členská schůze Svazku.

V případě

zrušení Svazku se provede likvidace, kterou provede likvidátor zvolený
členskou schůzí. Každý člen Svazku má právo na vrácení majetku, který vložil do
hospodaření svazku dle čl. 13 odst. 6 těchto Stanov, a to ve stavu, vjakém jej Svazku
poskytl s přihlédnutí k běžnému opotřebení a na podíl Z likvidačního zůstatku. Pro určení
výše tohoto podílu se použijí pravidla uvedená pro stanovení výše vypořádacího podílu

v

čl.

13 odst. 10 těchto Stanov.

Článek 20
Zánik svazku
Svazek zaniká

dnem výmazu

zregistru

vedeného příslušným Krajským úřadem Zlínského

kraje.

HLAVA Vl.

Článek 21
Změny stanov

měnit a doplňovat jen rozhodnutím členské schůze.
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.

Stanovy

lze

`›~

Článek 22
Ohlášení změn stanov
Předseda svazku předá jedno vyhotovení nového znění stanov příslušnému krajskému
úřadu do 15 kalendářních dnů ode dne schválení změny nebo dodatku stanov.
Do 30 kalendářních dnů ode dne schválení změny nebo dodatku stanov, doručí předseda
svazku po jednom vyhotovení všem členům svazku.

Článek 23
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy se vydávají v 12 prvotiscích s platností originálu pro každého člena.
Stanovy podepisují členové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním razítkem své
obce.
Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí, účinnosti dnem zápisu
svazku do registru.
Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi Svazku dne 6. 10. 2016 usnesením č. 74.
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