STANOVY
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Pobečví“
Čl. 1.
Název a sídlo členů svazku obcí
Členy svazku jsou:
1) Obec Prosenice, se sídlem se sídlem Na Návsi 10, Prosenice, PSČ 751 21, IČO 00301809,
2) Obec Buk, se sídlem Buk č. 21, PSČ 751 21, IČO 00636151,
3) Obec Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd č. 155, PSČ 751 23, IČO 00636223,
4) Obec Grymov, se sídlem Grymov č.27, PSČ 751 21, IČO 00636231,
5) Obec Lazníčky, se sídlem Lazníčky č. 73, PSČ 751 25, IČO 00636321,
6) Obec Lazníky, se sídlem Lazníky č. 116 35, PSČ 751 25, IČO 00301451,
7) Obec Radslavice, se sídlem Radslavice, Na Návsi č. 103, PSČ 751 11, IČO 00301884,
8) Obec Radvanice, se sídlem Radvanice č. 46, PSČ 751 21, IČO 00636533,
9) Obec Sobíšky, se sídlem Sobíšky č. 8, PSČ 751 21, IČO 00636576,
10) Obec Sušice, se sídlem Sušice č. 63, PSČ 751 11, IČO 00636606,
11) Obec Tučín, se sídlem Tučín č.127, PSČ 751 16, IČO 00636631,
12) Obec Výkleky, se sídlem Výkleky č. 72, PSČ 751 25, IČO 00850659,
13) Obec Zábeštní Lhota, se sídlem Zábeštní Lhota č. 13, PSČ 751 27, IČO 00600873,

Čl. 2.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
1) Dobrovolný svazek obcí nese název: „Mikroregion Pobečví“
2) Sídlo svazku: Obecní úřad Prosenice, Na Návsi č. 10, 751 21 Prosenice.
Čl. 3
Předmět činnosti svazku
1) Předmětem činnosti svazku je zejména výměna zkušeností, formulování společných stanovisek a
spolupráce v oblastech:
a) školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, ochrany životního
prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu
komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodněni, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění
veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
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d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky
vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
e) správy majetku obci sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a
bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále
jen členské obce).
(2) Předmětem činnosti svazku je dále koordinace postupů při řešení:
a) rozvoje samosprávy členských obcí,
b) hospodářského, sociálního a kulturního života členských obcí,
c) vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikáni, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů,
nezaměstnanosti,
e} společné péče o památky na území obcí,
f) využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
g) podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
h) dopravní obslužnosti na území členských obci,
i) spolupráce a výměny know-how mezi členskými obcemi a zeměmi Evropské unie,
Čl. 4.
Orgány svazku
1) Orgány svazku jsou:
a) valná hromada,
b) předseda svazku,
c) rada svazku,
2) Valná hromada může v případě potřeby zřídit další orgán
Čl. 5.
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Valnou hromadu obvykle svolává předseda svazku,
vždy však nejméně 2x ročně
2) Valnou hromadu tvoří starostové, místostarostové nebo jimi pověření zástupci členů svazku.
Každého člena svazku zastupuje jeden zástupce.
3) Jednání valné hromady je veřejné.
4) Do pravomoci valné hromady náleží:
a) schválení, doplnění a změna stanov,
b) volba - předsedy a místopředsedy svazku, členů rady svazku vč. stanovení jejich počtu, případně
jiných orgánů či funkcionářů svazku,
c) schvalování zpráv o činnosti svazku,
d) schvalováni rozpočtu svazku a jeho změn, závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření svazku nebo auditu za uplynulý kalendářní rok, schvalování vstupu dalších
obcí do svazku, zániku členství ve svazku v případě porušení stanov,
e) schvalování majetkového vyrovnání s obcí vystupující ze svazku, rozdělení likvidačního zůstatku,
f) stanovení výše členských příspěvků,
g) rozhodování o nakládání s majetkem svazku, přijetí movitých věci či nemovitostí do majetku svazku,
jiných věcí, které svazek získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.
5) Výkon některých pravomocí může valná hromada delegovat na radu svazku.
6) Ke schválení určitého úkonu za svazek je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů valné
hromady.
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7) V případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů svazku, není valná hromada
usnášeníschopná a předsedající ji rozpustí. Následně svolá nové zasedání valné hromady, které se
uskuteční nejpozději do 14 dnů.
Čl. 6.
Předseda svazku
1) Předseda svazku (dále jen předseda) zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku.
V případě ztráty funkce starosty nebo pověření k zastupování své obce vykonává funkci předsedy do
následující valné hromady, kterou je povinen svolat v termínu do 30 dnů od vzniku uvedené
skutečnosti.
2) V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou svazku (dále jen místopředseda).
3) Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo
místopředseda
4) Předseda svolává zasedání vadné hromady v souladu s čl. 5. odst. 1 těchto stanov a většinou je i řídí.
Je povinen svolat zasedání valné hromady, požádá-li o to alespoň 1/3 členů svazku.
5) Předseda připravuje společně s radou svazku podklady pro zasedání valné hromady.
6) Předseda zajišťuje administrativní činnost svazku prostřednictvím zaměstnanců obce, zařazených do
obecního úřadu, kterou ve svazku zastupuje, prostřednictvím jiného člena svazku, dodavatelsky, či
kombinací těchto možností.
7) Předseda oznámí občanům členských obcí nejpozději 7 dnů před zasedáním valné hromady svazku
místo a dobu konání zasedání, a to vyvěšením na úředních deskách obecních úřadů členů svazku
Čl. 7.
Rada svazku
1) Rada svazku je výkonným a koordinačním orgánem svazku.
2) Členové rady svazku jsou voleni dle čl. 5. odst. 4 těchto stanov. Rada svazku má minimálně 3 členy.
Členy rady svazku jsou předseda a místopředseda.
3) Rada svazku může plnit další úkoly, které nejsou těmito stanovami svěřeny jiným orgánům svazku.
4) V případě, že je radě svazku valnou hromadou či stanovami svěřeno rozhodování, je pro přijetí
rozhodnutí nutná nadpoloviční většina všech členů rady svazku
5) Rada svazku posoudí a vydá stanovisko k oznámení člena svazku k členství v jiném DSO a sdružení.
6) Rada svazku posoudí oznámení člena svazku o přistoupení k projektu či akci jiného DSO.

Čl. 8.
Společná ustanovení o orgánech svazku
1) O průběhu zasedání kolektivních orgánů svazku a o jejich rozhodnutích se pořizují písemné zápisy
podepsané zapisovatelem a předsedou či místopředsedou svazku.
2) Originály zápisů jsou uloženy k nahlédnutí všem občanům členů svazku, členům zastupitelstev členů
svazku, členům orgánů svazku a radě svazku u předsedy svazku.

Čl. 9.
Majetek
Svazek obcí může vlastnit vlastní majetek, kterým se mohou stát získané finanční prostředky, movité či
nemovité věci, případně jiné věci, které svazek získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného
těmito stanovami.
Čl. 10.
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Zdroje příjmů svazku
Zdrojem příjmů svazku jsou zejména:
a) příspěvky členských obcí,
b) finanční prostředky získané činností svazku,
c) dobrovolné příspěvky členských obcí,
d) dotace, dary, popřípadě jiné finanční prostředky.
Čl. 11.
Hospodaření svazku
1) Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj v souladu s platnými předpisy.
2) Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k
rozpočtům členů svazku, dle příslušných platných právních předpisů.

Čl. 12.
Práva a povinnosti členů svazku
1) Každý z členů svazku má právo:
a) určit své zástupce na valné hromadě,
b) navrhovat kandidáty na předsedu a místopředsedu svazku, navrhovat kandidáty na členy rady svazku,
c) požadovat cestou svého zástupce vysvětlení a uplatňovat návrhy a připomínky k činnosti svazku,
d) využívat majetek a zařízení svazku,
e) na úhradu administrativních a věcných nákladů vzniklých v souvislosti s činností ve prospěch svazku.
2) Každý z členů svazku má povinnost:
a) platit členské příspěvky,
b) oznámit písemně radě svazku členství v jiném DSO či sdružení,
c) oznámit písemně radě svazku přistoupení k projektu či akci jiného DSO,
d) plnit své povinnosti vyplývající z těchto stanov a z usnesení valné hromady svazku.
Čl. 13.
Práva občanů členů svazku
Občané členů svazku jsou oprávněni:
a) zúčastnit se zasedáni valné hromady, nahlížet do zápisů o jejím zasedání,
b) podávat valné hromadě, předsedovi a radě svazku písemné návrhy,
c) uplatnit ve stanovené lhůtě písemné a na valné hromadě svazku ústní připomínky k rozpočtu a
závěrečnému účtu svazku.

Čl.14.
Rozdělení zisků a podíl na úhradě při ztrátě
O případný zisk nebo ztrátu se rozdělí v poměru k počtu obyvatel jednotliví členové svazku.
Čl. 15.
Členství ve svazku
1) Členství ve svazku je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může do
svazku vstoupit pouze se souhlasem všech ostatních členů svazku schválením zastupitelstvy členských
obcí. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku.
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2) Členství ve svazku zaniká písemnou výpovědí člena svazku. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná
běžet 1. dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Členství však nekončí dříve než posledním
dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem svazku, který dal
výpověď.
3) Členství může také zaniknout vyloučením na základě usnesení valné hromady v případě
prokazatelného porušení stanov svazku dotyčným členem svazku. Pro majetkové vypořádání platí
předchozí ustanovení.
Čl. 16.
Zrušení svazku
1 ) Svazek se zruší dohodou schválenou valnou hromadou.
2) Svazek zaniká výmazem z registrace.
3) Likvidace majetku svazku se provede tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy svazku
v poměru k počtu obyvatel jednotlivých členů svazku .
Čl. 17.
Kontrola
Předseda předloží ročně zastupitelstvům členských obcí k projednání zprávu o činnosti svazku před jejím
projednáním valnou hromadou svazku. K ní se přiloží audit nebo zpráva o přezkoumání hospodaření
svazku.

1)
2)
3)
4)

Čl. 18.
Závěrečná ustanovení
V případě, že se vyskytnou otázky těmito stanovami neupravené, rozhoduje o jejich řešení svým
hlasováním valná hromada svazku.
Změnu či doplnění stanov lze provést na základě rozhodnutí valné hromady svazku po předchozím
schválení zastupitelstvy členů svazku.
Schválením těchto stanov se ruší Stanovy DSO Mikroregion Pobečví ze dne 14.12.2001.
Stanovy jsou vyhotoveny ve dvou originálních výtiscích, každý člen svazku obdrží ověřenou kopii
stanov.

Schváleno valnou hromadou svazku dne: 14.5.2007

Stanislav Jemelík
předseda svazku obcí Mikroregion Pobečví
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