
PLATNÉ ZNĚNÍ STANOV  

 

STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ   „SVAZEK OBCÍ  ROKYTNO-CHVOJENEC“ 

 

Článek 1 

Název a sídlo členů svazku 

 

Členy svazku jsou: 
 

Obec Rokytno, IČO 274178, se sídlem Rokytno 21, 533 04 Sezemice 

Obec Chvojenec, IČO 273678, se sídlem Chvojenec čp. 10, 534 01 Holice 

 

Článek 2 

Název a sídlo svazku 

Předmět činnosti svazku 

 

1. Svazek se registruje s názvem „SVAZEK OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“ 

2. Sídlem svazku je Chvojenec čp. 10, PSČ 534 01, okres Pardubice.  

3. Předmětem činnosti svazku je zejména vybudování čističky odpadních vod a tlakové kanalizace a její 

provozování.  

Článek 3 

Orgány svazku a jejich ustanovování 

Působnost orgánů svazku a způsob jejich rozhodování 

 

1. Orgány svazku jsou: 

a)  valná hromada 

      b)  2 předsedové svazku 

      c)  kontrolní výbor svazku 

 

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Jejími členy jsou 3 zástupci každého člena svazku. 

Právo účasti na valné hromadě vzniká na základě delegace členské obce vždy starostovi, 

místostarostovi nebo předsedovi finančního výboru členských obcí svazku. Člen svazku je oprávněn 

na jednání valné hromady vyslat pouze tři osoby. Ve výjimečných případech může být starosta nebo 

místostarosta zastoupen na základě zmocnění vydaného starostou členské obce svazku. Při jednání 

valné hromady nesmí zastoupení členské obce klesnout pod 2 zástupce. Při překročení tohoto limitu 

není valná hromada usnášení schopná. 

3. Statutárním orgánem svazku jsou 2 předsedové svazku, kterého volí ze svých členů valná hromada 

svazku na dobu čtyř let. Každá členská obec navrhuje svého kandidáta. Volební období je shodné 

s volebním obdobím podle platného zákona o volbách do zastupitelstev obcí a místním referendu.  

4. Předsedu svazku v jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření zastupuje druhý předseda 

svazku, nebo osoba jím jednorázově zmocněná osoba. 

5. Kontrolní výbor svazku je čtyřčlenný, volený valnou hromadou svazku na dobu čtyř let. Volební 

období je shodné s volebním obdobím podle platného zákona o volbách do zastupitelstev obcí a 

místním referendu. Kontrolní výbor svazku volí ze svých členů předsedu kontrolního výboru svazku. 

Členem kontrolního výboru nesmí být žádný z  předsedů svazku. Není střetem zájmů bude-li předseda 

kontrolního výboru obce předsedou kontrolního výboru svazku. Předseda kontrolního výboru je volen 

na 4 roky. Po uplynutí volebního období je zvolen předsedou kontrolního výboru svazku zástupce 

další členské obce. 

 

Článek 4 

Jednání valné hromady svazku 

 

1. Valná hromada svazku zasedá nejméně 1x za tři měsíce. Zasedání valné hromady je veřejné. Předseda 

svazku je povinen svolat zasedání valné hromady, požádá-li o to jeden z členů svazku nebo předseda 

kontrolní výboru svazku, a to nejpozději do třiceti dnů od obdržení této žádosti. 



2. Jednání valné hromady připravují a svolávají předsedové svazku. Neurčí-li tak v časovém limitu 

podle předchozího bodu, svolá jednání valné hromady svazku předseda kontrolního výboru, případně 

kterýkoliv člen valné hromady svazku. 

3. Valná hromada se koná zpravidla v sídle svazku. 

4. Valná hromada svazku je usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň 2/3 jejích 

členů. Každý člen svazku má při hlasování valné hromady svazku jeden hlas. Pro přijetí usnesení se 

vyžaduje nadpoloviční většina všech členů valné hromady svazku, pokud není dále uvedeno jinak. 

5. Pro přijetí usnesení o zrušení, splynutí, sloučení nebo rozdělení svazku a o založení nové právnické 

osoby svazkem nebo účastí svazku v právnické osobě je nutný souhlas 2/3 většiny všech členů 

svazku. 

6. Před zahájením jednání valné hromady, si zvolí valná hromada předsedajícího valné hromady. 

Z jednání valné hromady pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předsedající a dva ověřovatelé 

zápisu zvolení na zasedání valné hromady. Předsedající svazku je povinen rozeslat do 15 dnů od 

konání zasedání valné hromady zápis všem členům svazku. 

7. Za podmínek uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku stanov patří do výlučné pravomoci 

valné hromady svazku zejména: 

a) schvalovat rozpočet se závěrečnou zprávou a závěrečný účet o hospodaření svazku, a účetní 

závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví 
b) rozhodovat o převodu a nabytí nemovitých věcí 

c) rozhodovat o odměnách za výkon činností a práce pro svazek 

d) rozhodovat o nabytí a převodu movitých věcí s cenou nad 10.000,-- Kč s DPH 

e) rozhodovat o postoupení pohledávek, nabytí a převodu práv 

f) schvalovat přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky, dotace, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a 

převzetí záruky 

g) schvalovat zastavení nemovitých a movitých věcí ve prospěch jiných osob 

h) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena svazku 

ch)  volit předsedy svazku a kontrolní výbor svazku 

i)    schvalovat změny a doplňky stanov svazku 

j)    stanovovat výši pravidelných ročních a mimořádných členských příspěvků 

k)  určovat způsob ocenění členských příspěvků plněných v nepeněžité formě 

l)   schvalovat založení nové právnické osoby svazkem a majetkovou účast svazku   

      na činnosti jiných podnikatelských a nepodnikatelských subjektů 

m) rozhodovat o zrušení, splynutí, sloučení nebo rozdělení svazku a v případě  

     zrušení s likvidací o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem 

n)   schvalovat jednací a organizační řád svazku 

o)  průběžně kontroluje plnění úkolů, které uložila svým rozhodnutím jednotlivým   

     orgánům svazku 

p) schvalovat závěrečnou zprávu likvidátora a rozhodovat o rozdělení likvidačního   

      zůstatku  

q)  rozhodovat o dalších věcech, vyplývajících z těchto stanov 

8.   Valná hromada rozhoduje usnesením. 

9.   Členové svazku mohou přijmout rozhodnutí i mimo jednání valné hromady. Pro takový případ musí 

být usnesení valné hromady podepsáno všemi členy svazku a schváleno na nejbližším řádném zasedání 

valné hromady. 

Článek 5 

Jednání předsedů svazku 

 

1. Oba předsedové svazku zastupují svazek navenek, jednají a podepisují jeho jménem, když 

k tištěnému nebo psanému názvu svazku připojí svůj podpis s označením funkce. Řídí činnost svazku 

mezi jednotlivými zasedáními valné hromady svazku.  

2. Předsedové svazku zejména: 

a) připravují a svolávají jednání valné hromady svazku, když svolat valnou hromadu je oprávněn 

i jeden předseda. Podklady pro jednání valné hromady je povinen svolávající předseda svazku 

zaslat členům svazku 1 týden před konáním valné hromady 

b) zajišťují plnění usnesení valné hromady svazku 



c) odpovídají za hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu 

d) rozhodují společně nebo každý samostatně o finančních a majetkových případech do částky 

10.000,-- Kč vč. DPH,  

e) odpovídají za účetní a daňovou agendu svazku 

f) přijímají rozhodnutí mimo jednání valné hromady dle čl. 4 bod 9 stanov 

g) rozhodují o dalších věcech, týkajících se činnosti svazku, pokud nejsou vyhrazeny valné 

hromadě svazku 

  

Článek 6 

Jednání kontrolního výboru svazku 

 

1. Činnost kontrolního výboru svazku je průběžná, řídí se zejména stanovami a plní usnesení valné 

hromady. 

2. O výsledcích své činnosti podává kontrolní výbor svazku písemné zprávy výhradně valné hromadě 

svazku na jejím zasedání, nejméně 1x ročně. 

3. Kontrolní výbor svazku zejména: 

a) dohlíží a kontroluje hospodaření svazku 

b) dohlíží a kontroluje dodržování stanov svazku  

c) prověřuje, zda jsou usnesení valné hromady svazku v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy  

d) na základě pověření valné hromady  případně předsedů svazku spolupracuje s kontrolními 

orgány a občany členských obcí svazku a s dalšími oprávněnými kontrolními orgány (např. 

orgány státní správy) 

e) plní úkoly, uložené mu valnou hromadou svazku 

f) zpracovává zprávu o výsledku kontroly hospodaření svazku za účetní období 

g) odpovídá za předložení zprávy o výsledku kontroly hospodaření svazku zastupitelstvu 

členských obcí 

Článek 7 

Vznik členství ve svazku 

 

1. Obcím, které vytvořily svazek, vzniká členství v něm podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného 

svazku obcí a těchto stanov.  

2. O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce. Jejich členství ve svazku  vznikne po 

schválení žádosti o členství valnou hromadou svazku. Nedílnou součástí žádosti o členství ve svazku 

je přistoupení ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a schválení stanov svazku 

zastupitelstvem žadatelské obce. 

3. Se vznikem členství ve svazku je spojena povinnost úhrady jednorázového vstupního členského 

vkladu určeného valnou hromadou. Výše vstupního členského vkladu bude určena násobkem počtu 

trvale přihlášených osob žadatelské obce k 1. 1 kalendářního roku. Termín a způsob jeho úhrady 

určuje valná hromada svazku. 

Článek 8 

Zánik členství ve svazku 

 

1. Členství ve svazku zaniká: 

a) vystoupením členské obce na základě písemné výpovědi, schválené zastupitelstvem obce. 

Písemná výpověď musí být doručena valné hromadě svazku nejpozději do 30. září, členství 

obce ve svazku poté zaniká 31. prosince téhož roku 

b) vyloučením člena ze svazku při neplnění členských povinností po předchozí písemné výzvě 

valné hromady svazku k nápravě. Členství potom zanikne třicátý den od usnesení valné 

hromady svazku o vyloučení tohoto člena 

1. Členství ve svazku dále zaniká zánikem právní subjektivity členské obce a zánikem svazku jeho 

výmazem z registru. 

2. Obec, které skončilo členství ve svazku, má právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl členských 

obcí je rovný. Vypořádací podíl bude vyplacen do 12 měsíců po zániku členství obce ve svazku. Výše 

vypořádacího podílu musí být schválena valnou hromadou  svazku. 



 

Článek 9 

Práva a povinnosti členů svazku 

 

1. Základními právy členských obcí svazku jsou: 

a) podílet se na činnosti svazku, používat jeho zařízení a služeb 

b) delegovat své zástupce do orgánů svazku 

c) předkládat návrhy a podněty k činnosti svazku  

d) nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o hospodaření svazku, jeho majetkové účasti 

v jiných osobách a o plnění jeho daňových a dalších povinností 

2. Občané členských obcí svazku mají právo účasti na jednání orgánu svazku a právo nahlížet do zápisu 

z jeho jednání a podávat orgánu svazku písemné návrhy. 

3. Základními povinnostmi členských obcí svazku jsou: 

a) důsledně dodržovat stanovy svazku a usnesení valné hromady svazku 

b) uhradit jednorázový vstupní členský vklad a platit pravidelné a mimořádné členské příspěvky 

podle rozhodnutí valné hromady svazku 

c) prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku 

d) informovat obvyklou formou občany obcí o místě, dni a času jednání orgánu svazku 

e) propagovat svazek mezi občany, orgány státní správy, podnikateli, občanskými iniciativami, 

nadacemi, fondy, národními a evropskými programy, apod. 

 

Práva a povinnost členů svazku mohou být u jednotlivých akcí a aktivit svazku dále upraveny rozhodnutím 

valné hromady svazku. 

 

Článek 10 

Majetek vkládaný do svazku 

 

Zakladatelské obce svazku vkládají do svazku: 

a) členský vklad ve výši 20.000,- Kč 

 

Velikost členského podílu na majetku svazku je rovná. 

Členský vklad se zakladatelské obce zavazují uhradit na účet svazku ve lhůtě do 1 roku od zaplacení. 

Nezaplacení členského vkladu zakládá právo na úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby 

vyhlašované ČNB, případně  důvodem k vyloučení člena svazku. 

Majetek vložený obcí do hospodaření svazků obcí zůstává ve vlastnictví obce. Svazek s vloženým majetkem 

může nakládat pouze v rozsahu těchto stanov. K zatížení majetku členské obce právy cizích osob je svazek 

povinen vyžádat souhlas obecního zastupitelstva té obce, která majetek do svazku vložila.   

O majetku, který svazek získá svou vlastní činností rozhoduje valná hromada svazku.  

 

 

Článek 11 

Zdroje příjmu svazku 

 

Zdroji příjmů svazku jsou zejména členské vklady, roční a mimořádné členské příspěvky, příjmy z vlastního 

majetku a majetkových práv, dotace, finanční podpory, dary a příspěvky, výnosy z činnosti svazku, výnosy 

z činnosti subjektů založených svazkem, výnosy z účasti svazku na činnosti jiných podnikatelských a 

nepodnikatelských subjektů, výnosy z cenných papírů a nejrůznějších depozit.  

 

 

Článek 12 

Pravidla hospodaření svazku 

Zisk a ztráta svazku 

 



1. Svazek hospodaří podle ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou svazku a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah rozpočtu jsou příjmy a výdaje svazku, vyplývající 

z jeho činnosti.  

2. Svazek obcí je povinen před schválením rozpočtu návrh svého rozpočtu vhodným způsobem zveřejnit 

v obcích, které jsou jeho členy, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním valnou 

hromadou.  

3. Občanské členských obcí mohou k rozpočtu uplatnit své připomínky písemně ve lhůtě stanovené při 

jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání vlané hromady při projednávání rozpočtu.   

4. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.  

5. Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit smluvně 

zabezpečenou půjčkou, úvěrem, dotací, návratnou finanční výpomocí.  Schodkový rozpočet musí 

schválit valná hromada nejméně 2/3 většinou všech členů svazku. 

6. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití 

v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů nebo se převádí do peněžních fondů.  

7. Svazek může zřizovat své peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.  

8. Po skončení kalendářního roku zpracovává svazek závěrečný účet, který schvaluje valná hromada. 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku kontroly hospodaření svazku za běžný rok, kterou 

vypracovává kontrolní komise. Závěrečný účet nechá svazek přezkoumat orgánem stanoveným 

zákonem o rozpočtových pravidlech nebo auditorem. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření projedná valná hromada svazku nejpozději do 30. června následujícího 

roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. \před projednáním závěrečného účtu musí být jeho návrh 

zveřejněn vhodným způsobem v obcích, které jsou členy svazku, a to po dobu nejméně 15 dnů před 

jeho projednáním v orgánu svazku obcí. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané obcí uplatnit 

buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho  zveřejnění nebo ústně na zasedání valné hromady.  

9. Závěrečný účet se předkládá zastupitelstvům členských obcí neprodleně po jeho schválení valnou 

hromadou, nejpozději však do 30 dnů.  

10. K bezhotovostnímu platebnímu styku zřizuje svazek běžný bankovní účet s podpisovým právem 

předsedy a místopředsedů svazku jako oprávněných osob. Za registraci podpisových práv a jejich 

případné změny odpovídá předseda svazku. K dispozici s účtem je zapotřebí vždy podpisu dvou 

oprávněných osob. 

11. Pokud z činnosti svazku vznikne schodek, bude hrazen: 

a) z vytvořených peněžních fondů  

b) mimořádným členským příspěvkem podle rozhodnutí valné hromady svazku  

c) dojde-li ke schodku hospodaření svazku prokazatelně zaviněním některého z členů svazku nebo 

jiné osoby, má svazek právo na náhradu takto vzniklého schodku. Pro zavinění postačuje i 

nedbalost.  

 

Článek 13 

Účetnictví a daňová agenda svazku 

 

1. Za vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími předpisy je odpovědný 

předseda svazku. 

2. Za veškeré daňové agendy související s činností svazku je odpovědný předseda svazku. 

3. Předseda svazku je oprávněn pověřit vedením účetnictví a daňových agend svazku, na náklady 

svazku, odborně způsobilou a podle zákona oprávněnou osobu, tím se však nemůže zbavit 

odpovědnosti vůči svazku, vyplývající z předchozích odstavců tohoto článku stanov.  

 

Článek 14 

Obsah a rozsah kontroly svazku jejími členy 

 

Kontrola činnosti svazku je členskými obcemi svazku zajišťována: 

a) právem občanů členských obcí svazku účastnit se jednání orgánů svazku, nahlížet do zápisu 

z jeho jednání a podávat mu písemné návrhy 

b) právem zastupitelstva každé členské obce svazku vyjadřovat se k činnosti svazku a rozhodovat 

a zavazovat své zástupce pro jednání valné hromady svazku. 



c) právem kontroly závěrečného účtu a závěrečné zprávy. 

d) právem na doručování zápisu z jednání valné hromady. 

e) právem k předložení zprávy kontrolní komise o hospodaření svazku. 

 

Článek 15 

Zrušení a zánik svazku 

 

1. Svazek se zrušuje rozhodnutím valné hromady, po předchozím projednání v zastupitelstvech 

členských obcí svazku, dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady svazku nebo dnem, kdy bylo 

toto rozhodnutí přijato. Svazek se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. 

2. Při zrušení svazku bez likvidace přejde veškerý majetek, pohledávky a závazky svazku na právního 

nástupce. Poté podá dosavadní předseda svazku návrh registrujícímu orgánu na výmaz svazku 

z registrace.  

3. Při zrušení svazku s likvidací jmenuje valná hromada svazku likvidátora a zajistí finanční prostředky 

na krytí likvidačních nákladů. Likvidátor přednostně uspokojí oprávněné nároky věřitelů svazku a 

navrhne rozdělení likvidačního zůstatku mezi členské obce podle velikosti vypořádacího podílu. Po 

schválení závěrečné zprávy likvidátora a schválení rozdělení likvidačního zůstatku valnou hromadou 

podá likvidátor návrh na výmaz svazku u registrujícího orgánu.  

4. Svazek zaniká dnem výmazu svazku z registru. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Stanovy svazku lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí valné hromady svazku po 

předchozím projednání v zastupitelstvech členských obcí svazku.  

2. Změny nebo doplňky stanov lze provést jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků. Za 

evidenci dodatků stanov, za jejich rozeslání členským obcím svazku a jejich předání registrujícímu 

orgánu je odpovědný předseda svazku. 

3. Tyto stanovy podepisují starostové zakladatelských obcí na základě souhlasu zastupitelstev obcí, 

jednotlivě uvedených v záhlaví stanov a smlouvy  o vytvoření dobrovolného svazku obcí.  

4. Stanovy „SVAZKU OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC“ byly vyhotoveny ve 7 výtiscích s platností 

originálům, po jednom vyhotovení každé členské obci svazku, dvě  vyhotovení předsedům svazku, 

jedno vyhotovení pro archiv svazku , jedno vyhotovení pro předsedu kontrolního výboru a jedno 

vyhotovení pro registrační orgán.  

5. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení zastupitelstvy členských obcí.  

 

 Článek 17 

Osvědčovací doložka 

 

Tyto stanovy byly schváleny na zasedání zastupitelstev:  

 

Obce Rokytno, IČO 274178, usnesení ze dne 13.3.2002 

Obce Chvojenec, IČO 273678, usnesení ze dne  13.3.2002 

 

 

Ve Chvojenci dne 19.3.2002 

 

 

 

 

 

       ……………………………………………             ………………………………………..  

      

Obec Rokytno                                       Obec Chvojenec 

zastoupená starostou  Josefem Kubizňákem          zastoupená starostkou Jaroslavou Píšovou 



 

 

 

      


