STANO\rY
dobrovolného svazku obcí
,,Svazek obcí Čistá Odra..
Tyto stanovy jsou přílohou č.r Smlouvy o vyLvoření dobrovolného svazku
obcí ,,Svazek obcí Čistá odra.., uzavřené s účinnostíode dne zo.ro.2oo5
v souladu s ustanoveními zákona č. tz9f zooo Sb. o obcích (obecní
zÍizeni) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)
I. Členovésvazku, jejich sídlo a zástupce v době

zůoženisvazku

r) Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ: ooz97\5z, Sídlo Městského
úřadu: Městsky úřad, nám. Míru t, 744 or Frenštát pod Radhoštěm,
zastoupené starostou obce panem Ing. Pavlem orlíkem

z) Město Frýďant nad Ostravicí, IČ:oozg665t, Sídlo Městského
úřadu: Městský úřad, Náměstí 3, 73g 11 Fýdlant nad ostravicí,

zastoupené starostou města panem Ing. Bohumilem Dolanslým
3) obec ostravice, IČ: oo2g7o4ó, Sídlo obecního úřad.u: oběcní úřad,
ostravice č.p.5zz,73g 14 ostravice, zastoupena starostou obce panem
Ing. Jaromírem Dobrozemslým
4) obec Kunčice pod ondřejníkem, IČ:o oz9685í Síďo obecního
úřadu: Kunčice pod ondřejníkem č.p. 725c, 73g 13 Kunčice pod
ondřejníkem, zastoupena starostou obce panem Ing. Tomášem

Hrubišem
5) obec Baška, IČ:ooz965rr, Sídlo obecního úřadu Baška č.p.4zo, 739
or Baška, zastoupena starostkou obce paní Jiřinou Sýkorovou
II. Název a síďo svazku, účelzaloženía přeďmět jeho činnosti

r) Název svazku:
z) Síďo svazku:

Svazek obcí Čistá odra
Městs}ry úřad Fýdlant nad ostravicí, Náměstí č.p. 3,
. 7p9tt Fýdlant nad ostravicí
3) Učelem za|oženísvazku je ochrana a prosazování společných
zájmů, sdruženísil a finančníchprostředků při prosazování, přípravě
realizaci investičníakce s názvem ,,Projekt Čistá odra..,
jehož obsahem je odkanalizováni a čištěníodpadních vod na území
všech členslých obcí, a jehož rozsah a vjznam přesahuje možnosti
každéze zičastněných obcí.

a

4) Předmětem činnosti svazku:
a) ochrana a prosazování spoiečných zájmťr, sdrrtženísii a finančních
prostředků při prosazování, příprar'ě a realizací Projektu Čistá
odra, ýkajícíhose odkanalizování a čištěníodpadních vod
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b) sdružování finančních,hmotných a pracovních prostředků na
realizaci projektu
c) koordinace postupů při získávání dotací a subvencí pro daný
projekt nebo jeho části
d) koordinace zaÍazeni pwků sociálního rozvoje a občanské
vybavenosti zúčastněnýchobcí a měst, které souvisejí s projektem
Cistá odra
e) provozováni vzniklých zaÍizeni pro veřejnou potřebu, případně
koordinace tohoto provozování prostřednicMm třetího subjektu
Í) ostatní činnosti nutné pro úspěšnou realizaci daného projektu

III. orgány svazku, způsob jejich ustavován!, působnost
orgánů svazku a způsob jejich rozhodování

-]

r) orgány svazku

orgány svazku jsou
a) shromáždéni starostů ělenslých obcí (sněm)
b) předseda svazku
c) místopředseda svazku
d) tajemník svazku
e) reúzníkomise

z) Shromáždění starostů členských obcí (sněm)
a) Shromážděnístarostů členslých obcí (sněm), dále jen ,,Sněm.., je
nejv1čšímorgánem svazku s právním postavením čienskéschůze.

b)
\

t

c)

Starosťu můžezastoupit na sněmu místostarosta obce či jiný pověřený
zástupce obce na zák]adě řádně zastupitelstvem trdělené plné moci.
Každá z člensIých obcí má jeden hlas.
Do působnosti sněmu patří zejména:
- nawhovat a schvalovat změny a doplňky stanov
- přijímat nové členy svazku
- vylučovat členy svazku v případé, že někteý člen svazku nebude
řádně plnit pov.innosti stanovené v čl. VIII odst. r písm. a), b), d) _
s)
- volit ze sých řad a odvolávat předsedu a místopředsedtt svazku a
určovat počet místopředsedů sněmu
jmenovat
a odvolávat tajemníka svazku a určovat jeho případnou
odměnu za ýkon jeho funkce
- odvolávat revizní komisi jako celek nebo jednotlivé členy revizní
komise
- rozhodovat o ýši, lhťrtách a způsobu úhrady ročníchčlenských
příspěvků a případných dalšíchčlenslých příspevků
- schvalovat ročnírozpočet svazku a ročníúčetnízávěrku po
projednání v souladtr s platnou legislativou

-

)r

rozhodovat o nákupu, vnržitía prodeji majetku a dohlížetna
soulad mezi stavem faktic\.m a stavem právním
rozhodovat o všech závazcích svazku, jejichž Úše plnění bude
převyšovat částku zo.ooo,- Kč
schvalovatjednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast
třetích osob na nich
schvalovat interní předpisy a směrnice svazku
rozhodovat o účastisvazku na podnikání či neziskoých akcích
třetích subjektů
nawhovat splynutí, sloučení,rozdělení či zrušenísvazktt
ostatni záIežitosti svazku,- pokud nepodléhajírozhodování jiného

orgánu svazku či členskéobce
- přUimat usnesení sněmu, Přičemžk přijetí usnesení sněmu je třeba
souhlasu 3/4 všech členů,pokud není stanovami stanovenojinak
d) schází se dle potřeby, nejméně však čtyrikrát ročně

s) Předseda svazku
a) Předseda svazku. (dále jen ,,předseda..)

je

statutárním zástupcem
svazku a zastupuje svazek navenek jeho jménem. fuai činnost svazku
v době mezi konáním sněmů. Za svou činnost odpoúdá sněmu.
b) Předsedu volí ze sých řad sněm na dobu dvou let.
c) Předsedovi za ýkon jeho funkce nenáleží žádnáodměna.
d) Do působnosti předsedy patří zejména:
- svolávat sněm a zajišťovat obsahově, věcně a organizačně jeho
průběh
- zabezpečuj9 a kontroluje plnění usnesení sněmu, pravidelně mu
podává zpráqr o své činnosti a činnosti svazku
- řídit a kontrolovat práci místopředsedy(ů) a tajemníka svazku
- je.dlat jménem svazku s třetími osobami ď podepisovat spolu
s jedním místopředsedou za svazek listiny
- zajišťovat vedení írčetnictvía zpracování účetníhoauditrr
- zajišťovat archívaci písemnostísvazku
předkládat sněmu ročnírozpočet a ročníúčetnízávěrku svazku
4) Místopředseda svazku
.") -M'lt-opředseda.zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.
b) V době jeho přítomnosti plní ty úkoly, ktery,mi ho pověří předseda.
c) Místopředsedu volíze sých řad sněm na dobu dvóu let.
d) Místopředsedou zaýkon jeho ftlnkce nenáleží žádnáodměna.
e) Počet místopředsedů určuje sněm.
Í) Pro činnost místopředsedy
,
.' 9quc nepřítomnosti předsedy platí
ustanovení článku III.odst.3) obdobně.

s) Tqiemník svazku

a) Tajemník svazku je administratir.ně-organizačnínr pracovníkem
.
svazku, kteý nemá postavení statutárního zástupce.
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b) Tajemníka svazku jmenuje sněm na dobu dvou let.
c) Tajemníkovi za ýkon jeho funkce náleži odměna v případě, že tak
rozhodne sněm.
d) Tajemník svazku je podřízen předsedovi svazku, vjeho nepřítomnosti
místopředsedovi.
e) Tajemník vede a qřizuje běžnou administrativní a organizační agendu
svazku' a pŤipravrrje pracovní materiály pro předsedu sřazku,
místopředsedu svazku, sněm a relňzni komisi. Při této práci vycl.Á7i
z obecných i konkrétních polqrnů předsedy, popř. místopředsedy
svazku nebo sněmu.

:]

6) Revizní komise
a) Pďet členůrevizní komise je shodný s pďtem členůsvazku.
b) Zastupitelstvo každéčlenskéobce pověří ze sých řad jednu osobu,
která bude členem revizní komise, a to do 3 měsícůode d.ne zasedání
prr.ní schůze sněmu. Zastupitelswo členskě obce můžerozhodnout o
výměně člena revizní komise, kterého členstvímpověřila.
c) Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena sněmu.
d) Sněm můžerevizní komisi odvolat jako celek a můžeodvolat i její
jednotlivé členy.
e) Revizní komise odpoví dá za svou činnost sněmu podává mu zprávy o
své činnosti.
0 Revizní komise kontroluje činnost předsedy, místopředsedy(ů),
tajemníka a uskutečňováňi předmětu^ činnosiísvazkď ve s*yslí
dodržování právních předpisů a přijaých rozhod.nutí svazku. o tomto
sepisuje zápis,-\l..v předkládábez zbytečnéhoodk]adu předsedovi a
zároveň na nejbližšímzasedání sněmu.
g) Revizní komise se při své činnosti řídítěmito stanovami a zásadami a
polqrny schválenými sněmem.
h) Revizní kgmi^se je oprávněna vladovat od před.sedy,
míst.opředsedy(ů) nebo tajemníka jakékoliv informace o hojpodařeni
svazku. Předseda, místopředseda nebo tajemník jsou povinni bez
.. zbytečnéhoodkladu tyto informace reúzníkomisi podat.
í) Revízníkomise přezkoumává ročníúčetníuzávěrktr a předkiádá své
ryjádření sněmu.
j) Revizní komise můžesvolat sněm, jestliže to vladují zájmy svazku a
na sněmu nawhuje potřebná opatření.
k) Revizní komise do konce března každéhoroku předloží sněmu
k odsouhlasení a následnémrr n'eřejnění zprávu o hospodaření Za
upiy'rrulý rok.
l) Revizní komise má právo nahlížetdo účetníchi jinÝch materiálů
svazku.
m)Členovérevizní komise jsou povinni r'ykonávat SVou působnost s
náležitou péčía zachovávat m]čenlivost o dťrvěrných iďformacích a
sktrtečnostech ýkajícíchse svazku, jejichž prozrazení třetím osobám
-7'r

by mohlo svazku způsobit škodu. Získanéinformace nesmí zneužítve
svůj prospěch.
n) Revizní komise jedná z vlastní iniciatir,y, popř. jí můžepověřit
ke
konkrétníkontrolní činnosti sněm.
o) Zasedání revizní komise jsou neveřejná.
p) Revizní komise se schází d}e potřeby, nejméně však čb/řibát ročně.
q) Schůzi revizní komise svoláva a řídípřádseda revizníkomise,
kt..ot,o
si zvolí členovérevizní komise
řad na své pnmi ..r'.i,i.
'e 'uy.h
Předsedu rewzni komise můžerevizní
komise sama odvolat u
-olit.i
zároveň, nového předsedu revizní komise.
r) o průběhu jednání revzni komise se pořizuje zápis, kteý musí

ill

.)
u

obsahovat:
1. datum a místo konání jednání
z. učiněná zjištění
.3. přijatá opaření

4. ýsledl1y hlasování
5. nepřija!é .námitky členůrevizní komise, kteří požádali o jejich
zaprotokolování
přílohu
6.
zápisu tvoří prezenčnílistina přítomných, pozvánka na
jedn,ání a podklady k jednotlivým bodůmlednání
s) Revizní komise se rozhoduje oětšinou Hásů sých členů,přičemž
v případě.1ovnosti platí hlas jejího předsedy.
.
t) Při provádění kontroly *".i bfi přítomni minimálně dva členové
revizní komise. Pravidia kontroly se řídípřiměřeně ákonem
č.
55z/t99t Sb.,o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
^

fV. Jednání orgánů svazku
r) Jednání shromáždění starostů člensl.ých obcí (sněmu)
a) Sněm svolává. předseda nebo vjeho nepřítomnosti či na základě
pov.ěření předsedou místopředseda svázku nejméně
4 X .ďně,
přičemžtermín pnmího zásedání musí bfi dď
31.3. pří.luš.,ého
roKu.
I

b) Svolání sněmu musí byt písemně oznámeno čienůmsvazku

nejméně j9den ťydel přede dnem jeho konání. Ustavující
schůzi
sněmu svolává obdobně starosta člónskéobce, která sct',,atita
tyto
stanor'y jakg pTní, a to tak, aby se trstawrjící schůze sněmu
konala
do 3 měsícůode dne schválení těchto stanov u posiední čienské

obce.

c) Povinny'rn programem zasedání konaného do 31.3. musí být
schválení

rozpočtu svazku, ročníúčetnízávérl<ys,,á'k"u azprávy"o
hospodaření svazku za rrpl1,rrulý rok.
d) Předs.eda je povinen s,,oÍut
,ždy do dvou ýdnťr, kdyz o to
'u.ádání
požádajíalespoň dva členové
sněmu neb'o revizní komise.

i
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e)

Sněm je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň sl+ zástupců
člensIých obcí.

0

Schválení všemi členslq,'rni obcemi je povinné v těchto případech:
přijetí nového člena
náwh změn a doplnění stanov a jejich následné schválení
schválení vstupního vkladu u případného přisfupujícího člena,
ročníhočlenskéhopříspěvku a dalšíhočlenskéhopříspěvku

.

rozdělení zisku nebo ztráý mezi jednotlivé členy jiným

způsobem, než stanoveným těmito stanovami v čl. IX.
uzalňení dohody o zániku členstvíčIena
schválení ročníúčetnízávěrky
náwhy na splynutí, sloučení,rozdělení a zrušenísvazku a jejich
následné schválení
.g) Kažclá obec má právo na zápis ze zasedání sněmu.
h) Zápis r,yhotovuje tajemník svazku a do z dnů ode dne konání
sněmu jej odešle do sídel členslých obcí.
i) Zápis obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání, nawžený
program, průběh projednávání každéhobodu a ýsledek formou
přijatého usnesení, námitlq'účastníků.Vždy je připojena prezenční
listina s podpisy přítomných.

-
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j) Zápis

ověřují dva z přítomných zástupců členslých obcí a
správnost zápisu stvrzují sými podpisy.

k) Jedno

l)
o\

r,yhotovení zápisu je uloženo v evidenci svazku.

Archivaci zápisů zajišťujepředseda svazku, kteý můžetouto

činnostípověřit místopředsedu nebo tajemníka svazktt.
m) o závěrečných usneseních se hlasuje Za každým projednaným
bodem jednání. Usnesení ke každémubodu je zapšáno zvlášťa
usnesení jsou postupně číslována.

z) Jednání předsedy svazku
a) Předseda jedná ďe svého statutu r,ymezeného v č1.III. těchto
stanov.
b) Mimo takto stanoveného rámce je předseda povinen jednat takto:

-

svo]ává sněm nejméně 4 X ročně dle pravidel daných těmito
stanovami, a dále na žádost zástupců dvou členských obcí nebo
revizní komise
- kontroluje činnost tajemníka a dohlíží;la to, aby zápis ze sněmu
byl řádně a včas r,yhotoven a doručen do sídla členslých obcí
- bez ,,ry"zuání předkládá sněmu náwh rozpočtu a ročníúčetní
závěrku
c) Vldy jedná tak, aby hájil zájmy svazku a přispíval k realizaci jeho
cí1ťr.

1,_,
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3) Jednání místopředsedy svazku
Místopředseda svazku jedná obdobně jako předseda svazku v případé,že
jej zastupuje, anebo je předsedou pověřen dílčímiúkoly z jeho
pravomoci.
4) Podepisování za svazek
a) Jde-li o písemný právní úkon, kteý zavazuje svazek, musí byt
podepsán předsedou a místopředsedou, není-li stanoveno jinak.
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku nebo otisku
razitka Se uvede jméno a funkce podepisujícícha jejich
vlastnoručnípodpis.
b) Předseda není oprávněn nechat se zastupovat jinou osobou než
místopředsedou bez předchozího souhlasu sněmu.
c) Za svazek je oprávněn podepsat také zásťupce, pokud ho k tomu
zmocní sněm.

s) Jednání revizní komise

a) Rer'izní komise má právo nahlížetdo všech písemností svazku.
b) Ve své práci je podřízena sněmu.
c) Za revizní komisi jedná jeií předseda, v době jeho nepřítomnosti
kteýkoliv člen rcvtzni komise, kterého si revizní komise sama zvo|í.

V. Nlajetek svazku
r) Majetek svazku tvoří:

a) vstupní vklady členůsvazku a ročníčlensképříspěv}qr a další

člensképříspěvlcy,
b) dotace, graný, dary

jiné příspěvk7 třetích osob,
c) majetek pořízený z vlastní činnosti při realizaci společných
projektů, nebude-li sjednáno jinak.
z) Vstupní vklady, ročníčlensképříspěvlcy, dalšíčlensképříspěvlqy,
dotace, graný, dary a jiné příspěvky třetích osob, majetek pořízený
z vlastní činnosti při realizaci společných projektťr se stává majetkem
a

svazku okamžikem jejich předání.
3) Hmotný majetek musí b1t samostatně evidován a účetněveden podle
platných právních předpisů a všechny účetnípřípady musí byt řádně
doloženy.
4) Majetek svazku můžebyt použit pouze k realizaci předmětu činnosti
svazku.

vI. Zdroje příjmů svazku obcí
r) Vstupní vklad každéhočlena svazku činídle těchto stanov e5 ooo,- Kč.
z) Vsttrpní vklad je spiatný do deseti dnťr ode dne, kdy poslední obec
připojí svuj podpis pod zakládajícísmlour,tr a t5,to stanory'

3) Výšia termín splatnosti ročníhočlenskéhopříspěvku určuje sněm, a to
31.3.. příslušnéhoroku, přičemžÚs" ročníhočlenského
'ždy
příspěvk.'
n9s-.ni přesáhnout částku r1počtenou"pětisetnásobkem polt.'
p-rojektovaných domovních kanalizačnich přípojek na
územídané členské
",u
obce k or.or. příslušnéhokalendářního
t,t",y se ročníčlenslý
:-q|",
příspěvek platí
pŤepočtenou

do

a _'yš. na Kč. Po reaiizaci domovních
,
.
kanalizačních přípojek
ročníhočlenskéhopříspěvku
.
nesmí
přesáhnout částku
vypočteno.u pětisetnásobkem poůt., -..uii,o1,uňí.r'
domovních kanalizačních přípojek

přepočtenou na Kč.

)

na

územi áané členskéobce

+)Výši a termín splatnosti případnéhodalšíhočlenskéhopříspěvku
E.čuj'e sně1n, přičemžpodmínkóu stanovení povinnosti zaplatit^- aaisi
čle.nslý příspěvek je předchozí schválení
áumno ďenského
příspěvku v zastupitelswech jednotliých obcí. 'ý$

vrr. Správa finančníchprostřed.ků, účetnictvía daňová agenda
r) Spravovat.fina.nční prostředlv a d.isponovat jimi je oprávněn pouze
předseda společně s místopředsedou, pókud sněm p,:"
m"r..einip.rďáa
nerozhodne jinak. Při spiávě finančníchprostřeďků jsou pr.áJ.aá-u
místopředseda povinni postupovat ,, souladu s těňito .stanovami,
.
rozhodnutími sněmu, přísiušnými
právními |ráapi.y u účelemtohoto

svazku.
z) Dispozice s finančnímiprostředky musí byt v souladu
s rozhodnutími
snemu.

3) Za účelembezhotovostního sýku zÍídísvazek účetu

peněžního
ústavu, jehož ýběr schválí sněm. Podpisové právo k
účťubudou mít
společně předseda a místopředseda ..,u,ku.

4

Svazek se řídí.při áispozicích

s finančnímiprostředk1y
platnou
I/^ vvl^vl
legislativou pro veřejňopráyni subjekty
5) Svazek je samostatnóu írčetníjean"ottou a řídíse platným zákonem o
účetnictví.
6) Za účetnictvía jeho řádné vedení odpoúdá předseda
svazku, přičemž
předseda j. po předchozím souhlu'u .nt-u oprávněn
zadat jeho vedení
na náklady svazku odborně způsobiléosob ě, čímžse však
nezbaví své
odpovědnosti vťrčisvazku za jeiro řádné vedení.
il-.Za agendu daní z příjmůsvazku a dalšídaňové agendy, související
s činnostísvazku,
předseda svazku. Ten také p"od$isuje daňová
9dqoýdá
přiznání a jiné daňové dokumený.
B) Předseda svazkr1 je oprávněď po předchozím souhlasu
sněmu zad,at
zpracování daňoých podání na nákluáy."a'ku odborně
osobě'
Tím se však nezbar,rrje své odpovědno.ii vůčisvazku.
'působílé
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VIII. Práva a povinnosti členůsvazku obcí'
vztahy členůa svazku
r) Povinnosti členů:
a) dodržovat uzavřenou smlouw, stanovy a rozhodnutí sněmu

é\

b) zaplatit vstupní vklad
c) platit ročnj člensképříspěvlqy a dalšíčlensképříspěvlcy ve
ýši a
v termínech v souladu s rozhodnutím sněmu; u pripaáu, že "člen
svazku ve stanovené ýši a lhůtě nezaplatí vstupní vk]ad, .oa"i
členslýpříspěvek, popř. dalšíčlenslý příipěvek, je povinen ,aptatit
svazku úr9k z prodlení ve ýši o,5% z nešplaceno eastt7 za Řaž1dý
započaý den prodlení
d) respekt9v1t zájmy členůsvazku se zájmy azáměry svazku
e) prostřednicMm sých zástupců vykonávat odpovědně furrkce v

0

orgánech svazku

plopagovat a šířitdobré jméno svazktt vťrčiobčanůmčlenslých
-_
obcí, třetím subjektůffi, & to jak veřejnoprávních, tak soukromých
g) podporovat. princip investičnía cenóvé solidarity všech členů
svazku, chránit jeho dobré jméno a vyvíjet úsilík došaženíúčelu,ke

kterému byl svazek za]ožen
h) povinnosti členůdále mohou r,'yplývatzrozhodnutí sněmu
z) Práva č]enů:
a) realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své zájmy a záméry
v souladu a koordinaci se zájmy a záměry svazku
b) nawhovat akce a aktivíty svázku

c) kontrolovat činnost svazku, nahlížetdo účetníchknih
přesvědčovat se o správě majetku svazku

a

d) účastnitSe sněmu, voliť a brt volen do orgánů svazkrt
. prostřednicťvím svého zástupce
e) podávat náwhy a podněty k 8innosti svazku
0 podílet se na majetkovém prospěchu svazku dle pravidel, určených

T.

sněmem
g) jiná práva vyplyvají cí z rozhodnutí sněmu
3) Vztahy členslých obci a svazku

a)

b)

\-;.*',
'/.'
,"
/\

Vzájemné uztahy členslých obcí a svazku, majícícharakter
občanskoprár.rrích či obchodně právních vztahů, se vždy upravují

písemnými smlouvami.
Je-li členská obec v.rlči svazku nebo svazek vťrčičlenskéobci
v prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok
z prodleni v zákonné ýši k tížidlužníka,pokud není stanoven
jinak.
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IX. Způsob rozdělení zisku a podíl členů
na úhradě ztráty svazku
Případný zisk nebo ztráta se rozdělí v poměru k souhrnné Úši vstupních
vkladů, ročníchčlens}ých a dalšíchčlenslých příspěvků mezi členy
svazku, pokud sněm nerozhodne jinak.

X. Podmín}lr přistoupení, podmínky vystoupení
a vglořádání majetkového podflu

r) Pnmími členy svazku se stávají zakladatelské obce, které
prostřednictvím sých zastupitelstev- vy.jádřily S\1lj souhlas se

zakladatelslqTni dokumený svazku. Členswízakladatelů ve svazku
vzniká podpisem smlouly o vytvoření svazku obcí posledního člena.
z) o člensM ve svazku mohou požádat písemně i dalšíobce. Jejich
člensM v-znikne na zák]adě rozhodnutí přijatého dle těchto stanov. Při
vstupu do svazku musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám

svazku.
3) Členswíve svazku zaniká
- r.ypovědí členskéobce
- dohodou členů
- ,.yloučenímze svazku
+) vý,povědní lhůta je 6 měsíců.Písemná vypověď musí byt podána
nejpozději do 30.6. kalendářního roku tak, aby členstvískončilo
k poslednímu dni běžnéhoroku. Jiný termín je přípustný jen ve
vyjimečných případech a na základě rozhodnutí sněmu.
5)VyloučeníZe svazku je mimořádným zánikem členství.Kvyioučení
musí dát souhlas všichni členovésvazku mimo vylučovanéhočlena.
Důvody vyloučeníčlena jsou stanoveny v č1. III odst. z písm. c) těchto
stanov.
6) Dohodorr je možnéukončit člensM za předpokladu, že s tím vysloví
souhlas všichni členovésvazku.
il obec, které skončiio členstvíve svazku, odpoúdá i nadále spolu
s ostatními členy svazku za závazL<y svazku, které lznikly v době,kdy byla
členem svazku.
B) odstupující člen má právo na r'ypořádání majetkového podílu.
Vypořádání bude provedeno na základě účetnízávěrlv ke dni zániku
člensM. ocenění podíiu pro tento účelbude stanoveno podle účetní
hodnoý majetku po odpočtu závazků s rryjimkou dlouhodobého
hmotného či nehmotného majetku po odpočtu závazků, jehož hodnota
bude sníženao částku, která odpovídá odpisům dle z. č. s96lt99z Sb.
v platném znéní.Základem pro ýpočet r,ypořádacího podílu brrde uyš.
zaplaceného vstupního vkladu, zaplacených ročníchčlenslqych příspěvků
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a případných dalších příspěvků odsfupujícíobce za celou dobu jejího

členství,k všem zaplaceným vstupním vkladům, ročnímpříspěvkům a
případným dalšímpříspěvkům všech obcí.
9) Způsobí-liodstupující člen svazku nebo jeho členůmškodu, je povinen
ji nahradit.

XI. Vzájemné rrztahy, obsalr a rozsah kontroly svazku obcí
členslcýrni obcemi
r. Vzájemné vztahy členslých obcí a svazku, majícícharakter prodeje a
koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčlv,pronájmu apod., se
,ždy upravuj í písemnými smlouvami.
2. Členskéobce mohou kontrolovat prostřednictvím sých zástupců
činnost svazku, plnění usnesení orgánů svazku a hospodaření svazku.
3. Kontrola je uskutečňována zejména nah]íženímdo písemností svazku,
vrz1dánim informací od předsedy svazku či sněmu.
4. Clenské obce mohou kontrolovat svazek obcí v rozsahu platných
právních předpisů.

xII. ostatní
r) Stanovy

.

7ze

měnit a doplňovat, změny a doplnění podléhají schválení

sněmu.
z) Změna nebo doplnění stanov vladují ,ždy písemnou formu.
3) Doplnění nebo změny stanov se čísltrjíjako dodatky a musí byt vždy
nedílnou součástístanov původních.
4) Po schválení změn předá předseda svazku jejich aktuální ryhotovení
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v ostravě a po
jednom vyhotovení členůmsvazktr.

XIII. Zrušení,lilcvidace a zánik svazku
r) Svazek se zrušuje:
a) dohodou,
b) rrlpovědí, popř. lylotrčením,některého z členůsvazku v případě,
že počet členůsvazku k]esne pod 3,
c) sioučeníms jinou právnickou osobou,
d) splynutím s jinou právnickou osobou.

Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se
?)
likvidace. Na průběh likvidace Se přiměřeně použijíustanovení
obchodního zákoníku v platném znéní,pokud ze stanov ner,yplyvá něco

jiného. Na rozdělení likvidačníhozůŠtatkumezi členy svazku
přiměřené použije ust. č1. X odst. B těchto stanov.
3) Svazek zanikáv1,mazem z registrace.
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xfv. Závět

ečná ustanovení

r) Předseda zajistí bez zbytečnéhoodkladu provedení zápisu do registru
vedeného při Krajském úřadě Moravskos]ezského kraje se sídlem
v ostravě.
z) Stanovy se vydávají v sedmi ýtiscích, znichž po jednom obdržíkaždá
členská obec, jeden bude zaslán Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje, jeden bude uložen v agendě svazku.
3) Stanovy podepisují starostové člensých obcí, kteří zároveň jednotlivé
stránliy těchto stanov opatří svými parafami.
4) Stanovy nabývají platnosti a účinnostiv den, kdy připojí svuj podpis
zástupce poslední členskéobce.
Dne:

Podpisy starostů:
Ing. Pavel

orlík

Ing. Bohumil Dolanský
Ing. Jaromír Dobrozemský
Ing. Tomáš Hrubiš

Jiřina Sýkorová
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