STANOVY

Dobrovolný svazek obcí Vejborka
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I

Základní ustanovení

1.

Dobrovolný svazek obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Vejborka (dále jen „Svazek“) byl založen
smlouvou ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva o založení dobrovolného svazku obcí byla uzavřena mezi obcemi Ondřejov a Kaliště a to dne
……. 2017.

2.

Svazek bude zapsán v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který vede Krajský úřad Středočeského kraje.
Čl. II Vymezení Svazku

1.

Název svazku:

Dobrovolný svazek obcí Vejborka

Sídlo svazku:

Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65

2.

Předmětem činnosti Svazku je spolupráce jeho členů v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.

3.

Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.
ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SVAZKU OBCÍ
Čl. III

Členové Svazku

1.

Členy Svazku jsou:
a) Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
b) Obec Kaliště, Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

2.

Členy Svazku se mohou stát i další obce. Povinnou součástí žádosti o přistoupení ke Svazku je usnesení
zastupitelstva přistupující obce, že obec bezvýhradně přistupuje ke stanovám Svazku. O přistoupení obce
rozhoduje předsednictvo Svazku po projednání žádosti o přistoupení nové obce na zasedáních
zastupitelstva členských obcí Svazku. K přistoupení nové obce je třeba souhlas všech členů Svazku obcí.

3.

Obec, která ke Svazku přistoupí po jeho vzniku, nabývá všechna práva dle Stanov až zaplacením vstupního
vkladu dle článku X., odst. 1, písmo b) Stanov a pravidelného ročního vkladu dle článku X., odst. 1, písmo
c) Stanov za rok, zároveň uhrazením všech mimořádných vkladů dle článku X., odst. 1, písmo d) k nimž
došlo ke vzniku jejího členství. Zaplacením vkladu se rozumí připsání vstupního vkladu na účet Svazku.

4.

Rozhodování o každé změně ve složení členů Svazku je rozhodováním o změně těchto stanov (jejich čl. III
odst. 1). V případě přistoupení obce do Svazku podepíší všechny členské obce dodatek ke Smlouvě o
vytvoření dobrovolného svazku obcí.
Čl. IV Práva a povinnosti členů Svazku

1.

Členové Svazku mají tato základní práva:
a) jmenovat členy do všech orgánů Svazku,
b) podílet se na uskutečňování cílů Svazku v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, tj. výstavba a
provoz splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod včetně souvisejících aktivit.
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c) v rámci činnosti Svazku uskutečňovat své záměry a naplňovat své zájmy, neodporují-li záměrům a
zájmům Svazku,
d) podávat orgánům Svazku jakékoli návrhy, navrhovat konkrétní akce a aktivity Svazku;
e) podílet se na majetkovém prospěchu /zisku/ vyplývajícím z členství ve Svazku, pokud o rozdělení zisku
rozhodne předsednictvo Svazku,
f) být pravidelně informován o dění ve Svazku,
g) nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření Svazku a získávat tak informace o správě majetku
Svazku,
h) využívat všech služeb Svazku a podílet se na jeho činnosti,
i) využívat informace, kterými Svazek disponuje.
2.

Členové Svazku mají tyto základní povinnosti:
a) aktivně se podílet na činnosti Svazku, umožnit činnost Svazku v souladu s účelem, k němuž byl
vytvořen, a usneseními a rozhodnutími orgánů Svazku vydanými v mezích jejich působnosti.
b) složit vstupní vklad,
c) platit pravidelný roční vklad,
d) podílet se na financování činnosti Svazku včetně úhrady případné finanční ztráty hospodaření Svazku
dle článku XI. Stanov, a financování mimořádných výdajů.
e) zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy Svazku.
Čl. V Zánik členství

1.

Se zánikem Svazku zanikne i členství v něm.

2.

Za trvání Svazku členství zanikne:
a) vystoupením člena ze Svazku ke dni 31. 12. kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak,
b) vyloučením člena ze Svazku,
c) zánikem člena Svazku.

3.

Byla-li na výstavbu vodohospodářské infrastruktury včetně příslušenství poskytnuta dotace, nelze ze
Svazku vystoupit před uplynutím doby vázanosti Svazku takovou dotací.

4.

Člen Svazku může ze Svazku vystoupit, pokud se na tom usnese zastupitelstvo jeho obce. Člen Svazku je
povinen tento svůj úmysl předem oznámit ostatním členům Svazku, a to doporučeným dopisem nebo
datovou zprávou doručenou k rukám každého člena Svazku nejpozději do konce měsíce června
kalendářního roku. Usnesení zastupitelstva o zrušení členství ve Svazku doručí vystupující člen Svazku k
rukám předsedy představenstva Svazku nejpozději do 30. 9. kalendářního roku. Nebudou-li uvedené lhůty
dodrženy, platí, že člen Svazku z něj může vystoupit až ke dni 31. 12. následujícího kalendářního roku.

5.

Člen Svazku může být rozhodnutím představenstva Svazku ze Svazku vyloučen z těchto důvodů:
a) pro závažné porušení smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí nebo stanov Svazku, pokud byl
člen na možnost vyloučení ze Svazku předem písemně upozorněn předsedou představenstva Svazku a do 1
měsíce od tohoto upozornění nezjednal nápravu,
b) pokud je více jak tři měsíce v prodlení s platbou vstupního vkladu, pravidelného ročního vkladu dle
článku X. Stanov nebo mimořádného vkladu, zejména úhrady podílu na ztrátě Svazku obcí dle článku XI.
Stanov, a to za předpokladu, že byl na tuto platbu písemně upozorněn.
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6.

Zaniklo-li členství jinak než zánikem člena, má člen právo na úhradu vstupních nákladů a majetkové
vypořádání.
ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SVAZKU OBCÍ
Čl. VI Orgány Svazku
a) Statutárním orgánem je předsednictvo Svazku.
b) Kontrolním orgánem je kontrolní komise.

1.

Všechny orgány Svazku jsou povinny informovat členské obce nejméně 10 dní předem o svých
plánovaných jednáních a navrženém programu jednání, není-li dále stanoveno jinak.

2.

Předsedající zajistí, aby zápis ze zasedání kontrolní komise byl vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání
a ve stejné lhůtě doručen všem členům Svazku a byl uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle Svazku.
Čl. VII Statutární orgán Svazku – předsednictvo

1. Statutárním orgánem je předsednictvo Svazku, které je tříčlenné.
2.

Členská obec Ondřejov jmenuje dva členy předsednictva Svazku, členská obec Kaliště jmenuje jednoho
člena předsednictva, a to vždy na funkční období 4 let. Předsednictvo volí ze svého středu a odvolává
předsedu Svazku, 1. místopředsedu Svazku a 2. místopředsedu Svazku. Opakované jmenování je možné.
Členy předsednictva jsou vždy fyzické osoby, které vykonávají svou funkci osobně.

3.

Předsednictvo Svazku rozhoduje o všech záležitostech Svazku, které nejsou stanovami vyhrazeny kontrolní
komisi.

4.

Za Svazek obcí samostatně jedná a navenek jej zastupuje Předseda Svazku, ke svému podpisu vždy uvede
funkci předseda Dobrovolného svazku obcí Vejborka. Předsedu zastupuje místopředseda Svazku, který ke
svému podpisu vždy uvede 1. místopředseda nebo 2. místopředseda Dobrovolného svazku obcí Vejborka.

5.

Předsednictvo Svazku předkládá kontrolní komisi ke schválení roční závěrku Svazku.

6.

Předsednictvo Svazku předkládá kontrolní komisi k projednání zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Svazku dle článku XIII. Stanov. V případě zjištěných nedostatků navrhne předseda
předsednictva Svazku také opatření k nápravě.

7.

Předsednictvo Svazku je odpovědné za hospodaření Svazku obcí.

8.

Předseda Svazku zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu obce, která jej do funkce člena předsednictva
jmenovala, veškeré administrativní, účetní a jiné záležitosti v období mezi jednáními předsednictva Svazku.

9.

Předsednictvo se schází minimálně 2x ročně. Předsednictvo může být předsedou nebo místopředsedou
Svazku svoláno mimořádně kdykoliv v termínu odsouhlaseném členy předsednictva nejméně 5 dnů
předem.

10. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení je
třeba, aby pro přijetí usnesení hlasovala většina přítomných členů. Hlasovací právo členů předsednictva je
rovné.
11. Z jednání předsednictva je pořizován zápis, který musí být v tištěné nebo elektronické podobě doručen všem
členům Svazku do 10 dnů po jednání.
12. Předsednictvo Svazku zajišťuje archivaci všech zápisů z jednání orgánů Svazku.
13. Předsednictvo Svazku vede seznam všech přijatých vkladů každé členské obce.
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Čl. VIII Kontrolní komise
1.

Kontrolní komise je tříčlenná, tvoří ji předseda a dva členové.

2.

Obec Kaliště jmenuje vždy dva členy kontrolní komise, obec Ondřejov jmenuje vždy jednoho člena
kontrolní komise, a to na funkční období 4 let. Kontrolní komise volí ze svého středu a odvolává předsedu.
Opakované jmenování je možné. Funkce předsedy kontrolní komise a člena kontrolní komise je
neslučitelná s výkonem funkce předsedy Svazku.

3.

Jednání kontrolní komise svolává a zpravidla i řídí předseda kontrolní komise podle potřeby nebo na žádost
člena kontrolní komise. Na jednání kontrolní komise jsou minimálně 10 dní předem písemně zváni členové
Svazku. Jednání kontrolní komise se může zúčastnit starosta a místostarosta členské obce nebo jiný
zástupce obce pověřený starostou nebo zastupitelstvem obce. Zástupci členských obcí mají na jednání
kontrolní komise pouze hlas poradní.

4.

Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů kontrolní komise. Pro
přijetí usnesení je třeba, aby pro přijetí usnesení hlasovala většina přítomných členů. Hlasovací právo členů
kontrolní komise je rovné.

5.

Zápisy z jednání kontrolní komise doručí předsedající předsedovi Svazku do 10 dnů od jednání kontrolní
komise.

6.

Každý člen kontrolní komise je oprávněn:
a) požadovat po předsednictvu Svazku jakékoli informace týkající se hospodaření Svazku,
b) požadovat po předsednictvu Svazku kopie všech uzavřených smluv Svazku,
c) požadovat po předsednictvu Svazku aktuální výpis z evidence vkladů členských obcí,
d) nahlížet do účetnictví Svazku a činit si z něj výpisy a opisy,
e) požádat předsedu Kontrolní komise o svolání kontrolní komise. V takovém případě musí předseda
kontrolní komise svolat jednání kontrolní komise nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy žádost o svolání
kontrolní komise obdržel,
f) účastnit se jednání předsednictva Svazku.

7.

Kontrolní komise vždy předkládá členům Svazku zprávu o své činnosti.

8.

Kontrolní komise schvaluje účetní závěrku Svazku sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o
účetnictví.

9.

Kontrolní komise projednává zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku dle článku XIII.
Stanov. V případě zjištěných nedostatků navrhne členům Svazku opatření k nápravě.

10. Členství v kontrolní komisi zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním člena kontrolní komise členem Svazku, který tohoto člena jmenoval,
c) vzdáním se funkce; písemné vzdání funkce je třeba doručit k rukám předsedy kontrolní komise,
d) smrtí člena kontrolní komise.
11. Uplyne-li doba, na kterou byl člen kontrolní komise zvolen, zůstává člen kontrolní komise ve funkci do
doby jmenování nového člena příslušným členem Svazku.
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ČÁST ČTVRTÁ
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SVAZKU
Čl. IX Majetek členů Svazku vložený do Svazku
1.

Do Svazku členové vkládají svůj majetek, a to jak věci hmotné movité, tak i nemovité, a i věci nehmotné
(práva). Hodnota vkládaného majetku bude stanovena dohodou členů Svazku, nebo znaleckým posudkem.

2.

Vložený majetek se stává majetkem Svazku na základě uzavřené smlouvy mezi obcí a Svazkem obcí, u
věci nemovitých pak vkladem do katastru. Svazek obcí s takto získaným majetkem nakládá ve smyslu
těchto stanov nebo dle smlouvy o vzniku Svazku obcí.

3.

Členové mohou do majetku Svazku kdykoli vložit svůj další majetek, a to na základě smlouvy mezi obcí a
svazkem.
Čl. X Financování Svazku

1. Zdroje financování Svazku tvoří:
a) vstupní vklad zakládajících členů Svazku je dán poměrnou částí z cílové částky 20.000,- Kč, kde poměr
pro jednotlivé obce zakládající svazek je určen na základě dohody o spolupráci vycházející
z předpokládaného počtu osob připojených na kanalizaci, konkrétně pro obec Ondřejov byl stanoven
poměr 87,3 % a pro obec Kaliště byl stanoven poměr 12,7 %. Vstupní vklad pro zakládající členy je
splatný do 30 ti dnů ode dne vzniku Svazku obcí,
b) vstupní vklad pro obce, které přistoupí do Svazku později, je splatný do 30 ti dnů ode dne, kdy byla obec
přijata do Svazku. Výši vstupního vkladu každé přistupující obci určí předsednictvo Svazku tak, aby
odpovídal již provedeným investicím a dalším okolnostem,
c) pravidelný roční vklad ve stejné výši jako je stanoveno v Čl.X, písm a), pokud nebude předsednictvem
Svazku stanoveno jinak,
c) mimořádný finanční vklad člena; zejména pak podíl členské obce na spolufinancování výstavby nové
vodohospodářské infrastruktury nebo podíl na případné ztrátě činnosti Svazku,
e) výnosy z obhospodařování majetku,
f) dotace z veřejných rozpočtů,
g) dary,
h) úvěry,
i) příjmy z činností vyvíjených Svazkem.
2.

Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze v souladu a za podmínek určených těmito stanovami
a rozhodnutími příslušných orgánů Svazku. Veškeré prostředky Svazku musí být využívány k financování
činností Svazku naplňujících jeho cíle. Jakýkoliv zisk z činnosti Svazku bude především použit pro činnosti
Svazku, které jsou v souladu s těmito stanovami zakotveným předmětem činnosti, a to včetně samotné
správy majetku Svazku jako právnické osoby.

3.

Nakládání s majetkem Svazku, i jen částečně vytvořeným nebo získaným prostřednictvím dotačních či
podpůrných titulů, se přednostně řídí zásadami vydanými poskytovatelem dotace nebo jiné formy podpory.
V případě rozporu podmínek poskytovatele dotace a těchto stanov se členské obce zavazují změnit ty části
stanov, které jsou s podmínkami poskytovatele dotace v rozporu.
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Čl. XI Použití zisku, úhrada ztráty z činnosti Svazku
1.

Pokud o rozdělení zisku rozhodne předsednictvo Svazku, má každý člen nárok na podíl ze zisku. Zisk
Svazku si členové rozdělí podle poměru výše všech vložených finančních vkladů každého člena během celé
existence Svazku.

2.

Členové Svazku se podílí na úhradě případné ztráty z činnosti Svazku dle poměru stanového pro vstup
člena do svazku. K úhradě finanční ztráty, tj. mimořádného vkladu, vyzve členskou obec předseda
předsednictva Svazku. Datum splatnosti mimořádného vkladu určí předseda předsednictva Svazku, avšak
doba splatnosti nesmí být kratší než dva měsíce.
Čl. XII Majetkové vypořádání při zániku členství ve Svazku vystoupením nebo vyloučením

1.

Vystoupí-li obec ze Svazku, nebo bude-li z něho vyloučena, bude majetkový podíl obce ve Svazku
vypořádán následovně:
a) Každý člen má nárok na přednostní vrácení nepeněžních majetkových hodnot poskytnutých k předmětu
činnosti Svazku dle článku X. Stanov. Není-li možné tyto hodnoty vrátit, má člen nárok na vyplacení
jejich finančního ekvivalentu ve výši ceny v místě a čase obvyklé ke dni vystoupení ze Svazku. Hodnota
majetku, který nelze členovi vrátit, bude určené znaleckým posudkem na náklady Svazku.
b) Dále má každý člen právo na vrácení svého podílu na spolufinancování výstavby nové vodohospodářské
infrastruktury. Byla-li taková investiční akce Svazku uskutečněna za pomocí dotace či jiného
podpůrného titulu, nelze tento majetkový podíl obce vyplatit před uplynutím doby vázanosti dotace.
Obci za žádných okolností nepřísluší vyplacení jakéhokoliv ekvivalentu dotace, která byla na investiční
akci Svazku použita, s výjimkou zrušení Svazku s likvidací majetku.
c) Ostatní majetek, získaný činností Svazku, si členové vypořádají podle poměru výše všech vložených
finančních vkladů každého člena během celé existence Svazku vůči všem finančním vkladům vloženým
všemi členy Svazku.
d) Obec, které skončilo členství ve Svazku po dobu vázanosti Svazku podmínkami poskytnuté dotace,
přebírá ručení za případné dluhy Svazku, vzniklé v době jejího členství ve Svazku, a to v rozsahu, ve
kterém nebyl její podíl na dluzích Svazku promítnut do majetkového vypořádání při zániku členství.
e) K vypořádání by mělo dojít nejdéle za 3 roky od data zániku členství.
ČÁST PÁTÁ
KONTROLA ČINNOSTI SVAZKU
Čl. XIII

1.

Obsah a rozsah kontroly Svazku

Kontrolu činnosti Svazku vykonávají členové Svazku; při tom mají tato oprávnění:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Požadovat po předsednictvu Svazku jakékoli informace týkající se hospodaření Svazku.
Požadovat po předsednictvu Svazku kopie všech uzavřených smluv Svazku.
Požadovat po předsednictvu Svazku aktuální výpis z evidence vkladů členských obcí.
Nahlížet do účetnictví Svazku a činit si z něj výpisy a opisy.
Účastnit se jednání kontrolní komise s hlasem poradním dle článku VIII., odst. 3 Stanov.
Kontrolu činnosti Svazku vykonává také Kontrolní komise podle článku VIII. Stanov.
Kontrolu činnosti Svazku vykonávají v souladu s § 52 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích také
občané obcí sdružených ve Svazku.
Svazek požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský
úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Nepožádá-li svazek o přezkoumání svého hospodaření
příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, o přezkoumání hospodaření svazku
může příslušný krajský úřad či auditora kterýkoliv ze členů svazku.
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2.

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok
projedná předsednictvo Svazku do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.
ČÁST ŠESTÁ
ZŘÍZENÍ, VZNIK, ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZKU
Čl. XIV Zřízení Svazku

Svazek se zřizuje smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto stanovy.
Čl. XV Vznik Svazku
Svazek vzniká zápisem do rejstříku vedeného u Krajského úřadu Středočeského kraje. Podání návrhu na zápis
Svazku do tohoto rejstříku upravuje smlouva, jejíž přílohou jsou tyto stanovy.
Čl. XVI

Zrušení a zánik Svazku

1. Svazek může být zrušen pouze usnesením předsednictva Svazku, po předchozím schválení zrušení
Svazku v zastupitelstvech členských obcí Svazku. Byla-li na výstavbu nové vodohospodářské
infrastruktury včetně příslušenství poskytnuta dotace, nelze Svazek zrušit před uplynutím doby
vázanosti Svazku takovou dotací. Zrušení svazku může být s likvidací v souladu s právním rámcem.
2. Svazek automaticky zaniká, pokud zaniká účinnost smlouvy o zřízení Svazku, a to k datu zániku
účinnosti smlouvy.
3. Likvidátor Svazku doručí rozhodnutí o zrušení Svazku registru Krajského úřadu Středočeského kraje do
30 ti dnů ode dne, kdy usnesení o zrušení Svazku schválilo předsednictvo Svazku. V případě, že tak
neučiní, může tak učinit kterýkoli starosta nebo místostarosta členské obce.
4. Svazek zaniká až výmazem z registru dobrovolných svazků obcí vedeného Krajským úřadem
Středočeského kraje.
5. Při zrušení Svazku s likvidací uspokojí likvidátor nároky všech známých věřitelů a zbývající majetek
rozdělí mezi obce za podmínek dle článku XII. Stanov.
ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XVII

Doplňování a změna stanov

1. Doplňky a změny stanov schvaluje předsednictvo Svazku. K přijetí rozhodnutí o změně stanov je třeba
souhlasu všech členů předsednictva Svazku. Doplňky a změny se evidují pořadovými čísly a tvoří
nedílnou součást stanov.
Neprodleně po přijetí doplňku nebo změny stanov podle odstavce 1 zašle předseda předsednictva
Svazku aktualizované znění stanov Krajskému úřadu Středočeského kraje registrujícímu Svazek a v
elektronické podobě také všem členům Svazku.
Stanovy byly schváleny zastupitelstvy zakládajících členských obcí Svazku.
V Ondřejově dne ….…... 2017
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