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Stanovy dobrovolného svazku obcí

,oMikroregion Porta"
dálejen svazek

čHnek l.
zák|adní ustanovení

Svazek byl, založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí, uzaťenou dle
46, odst.2, písm. b) zákonač.l28l2000 Sb., o obcích v plafirém nĚni.

Členy svazku jsou obce:
1.

čHnek II.
Název a sídlo členůsvazku

Obec Borač, zastoupená starostou obce Vladimírem llhrem
Sídlo: Borač č.p.51, psČ 592 61
Obec Dolní Loučky, zastoupená starostou Ladislavem Tichým
Sídlo: Dolní Loučky č.p.208, PSC 549 55

Kaly, zastoupená starostkou obce Ludmilou Batelkovou
Sídlo: Kaly č.p.23, psČ 594 55

3. Obec

Obec Lomnička, zastoupená starostou obce Josefem Králíkem
Sídlo: Lomnička č.p.103, PSČ 666 01

5. Obec Předklášteří, zastoupená starostou obce_ Ing.Oldřichem Mertou
Sídlo: Předklášteří, Komenského 1109, PSČ 666 02
6. obec Šerkovice, zastoupená starostou obce zdeňkem smolíkem
Sídlo: Šerkovice, č.p.33 PSČ 666 01
7. Obec Štěpánovice, zastoupená _starostkou obce Mgr.Miluší Pulkrábkovou
Sídlo: Štěpánovice č.p.30, PSČ 666 02
pavlíčkem
8. obec Železné,zastoupená starostou obce Radkem
Sídlo: Že|eznéč.p.6, psČ 666 01

§

l
!
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Článek III.
Název a sídlo svazku

L Ifu §vazku: rrilIikroregion Porta"
l.
o svrzku: Obecní úřad Předklášteří, náměstí S.května

1390, 666 02 Předklášteří.

Článek IV.
předmět činnosti svazku

l-

Pravidelné kontakty za účelemřešení společných problémůa výměny zkŇeností.
YzÁjemná podpora při řešení rozvoje podnikání a vytváření pracovních příležitostí
v mikroregionu.
3. Společnýposfup při zpracováni analyzy a rozvojorných projektů mikroregionu,
4. Spolupráce při ochraně životního prosfiedí, zejména na useku ochrany čistoty
odpadních vod, odpadového hospodařsťví.
5. Koordinace společnéhoposfupu rozvoje sportu, kultury,- vzdé|áváru a rozvoje
občanskéspolečnosti.
6. Spolupráce v oblasti školství a v/chovy mládeže.
7. Rozvoj cestovního ruchu a turistiky v mikroregionu
8. Společná prezentace mikroregionu na internetorných stránkách a prostřednictvím
dalších forem propagace.
9. Spolupráce v zajištěnídopravní obslužrosti.
10. Spolupráce v oblastípožátmi ochrany.

2-

Svazek obcí můževyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
čtánet< v.

Orgány svazku obcí, jednání a podepisování za svazek obcí

l) Orgány svazku

obcí j sou:

a) valná hromada
b) správní rada
c) předseda svazku obcí

d) místopředseda svazku obcí
e) dozorčírada.
2) Za svazek obcí je oprávněn jednat předseda svazku obcí, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda svazku obcí, v rozsahu určenémtěmito stanovami a rozhodrrutím valné
}uomady a správní rady. Správní rada můžeudělit pověření kjednání za svazek obcí
dalším osobám, maximálně však v kompetencích náležejícímpředsedovi svazku obcí.
3) K podepisování písemností za svazek obcí je oprávněn předseda a místopředseda svazku
obcí. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu svazku obcí a otisku
razítka svazku obcí připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku obcí.
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čtánek VI.
valná hromada
hmdaje nejvYŠŠÍmorgánem:uŤkl obcí, Tvoří ji vždy tři zástupci jednotlivých
srrdu obcí. Každý zástupcemá jeden hlas.

Do půnbrnosti valné hromady náleži:
a) rozhodovat o změnách a doplňcích zakladatelské smlouvy a stanov svazku
obcí
b) volit a odvolávat Členy správní a dozorěirady, předsedu a místopředsedu
svazku
ob.í z řad zasfupitelů - fyzických osob delegovaných členy svazku
obcí
volební období je stanoveno na dva roky, mandatni ouaoul jebezomezení
c) rozhodovat o přijetí dalšíchčlenů
d) schvalovat ročníúčetní závěrkua rozpočet na dalšíobdobí
e) schvalovat výši členskéhopříspěvku á termín jeho úhrady
0 rozhodovat o dlouhodobých cílech a roziojových aktivitách svazku obcí a
schvalovat plán činnosti na dalšíobdobí
g) schvalovat usnesení
;
h) rozhodovat o členstvísvazku obcí v jiných právniclo-ých osobách
i) rozhodovat o vyloučení člena ,. ,uurŘu oicí, kteý závažnýmzpůsobem poruší
své povinnosti člena

j)

o zruŠenísvazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování,
odměňování a odvolání likvidátora.
2) Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda
minirnálně jednou za rok
v souladu s rozhodnutím Správní rady nebo na žádost
alespoň třetiny členůsvazku obcí
PÍsemnou nebo elektronickou formou (e-mailem) s uvedáním p.og.u111u jednání,
a to
minimálně 14 dnŮ Předem. NesvoláJi za těchto podmínek uuinoň
hromádu předseda
nebo místoPředseda, rná právo svolat valnou hromadu
každý ze členůsvazku obcí po
uplynutí j ednoho měsíce.
3) Valná hromada je,usnaŠeníschopná,pokud jsou
přítomny alespoň dvě třetiny všech
záshrpců členůsvazku obcí.
K ÚČasti na jednání valné hromady muže být místo řádného zástupce
člena svazku obcí
Pověřena na základě jeho Plné moci i jiná osoba,' která musí být členem zastupitelstva
J
-----J
člena svazku obcí.
Jednání valné hromady se mohou účastrriti hosté bez hlasovacího
práva.
4) K Platnému rozhodnutí valné hromady je zapotřebí
nadpolovični vctslny všech hlasů
zástupců členůsvazku obcí.
5) z jednáníje pořizován zápis a schvalováno usnesení.
usnesení obdržívšichni čIenové
svazku do 14 dnů.
rozhodovat

článek VII.
1)

2)
3)

9p.ld rada je výkonným orrur,",rŤ1ll)řiT# , všeobecnou působností, která plní
úkoly valné hromady v období mezi jejímizasedáními.
PoČet ČlenŮ sPrávní rady odpovídá počtu obcí - členů
svazku obcí. Jejími členy je vždy
předseda a místopředseda.
Do působnosti správní rady náleži:
a) rozhodovat o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílůsvazku
obcí
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b) ukládat konkrétní úkoly sqim členům
p1o jednotlivé členy ze
c) kontrolovat plnění poui*o.ti a závazki vyplývajících
správní radou
stanov, z usnesení uulrré hro*ady a úkolůuložených
a rozhodovat o jejím svolání
d) pri|ruuouut podklady pro jednáú.valnéhromady
tv:avirfun smluv o přijetí a poskytnutí
e) rozhodovat o ururiia{i,oúchodních smluv,
převzetí ručitelskéhozávazku, o
úvěru, o poskytrrutí dotace, o převzetí dluhu, o
věcí a ňizeni
pnri""p"irr k'závaÁa snlouvy o ručení,o zastavení nemovit,.ých
věcného břemene na majetku svazku obcí
pracovně právních vztahů
0 rozhodovat o uzaviržni,)měnách a ukončeníobcí dalším osobám, maximálně však
g) rozhodovat o pověření k jednání za svazek
v kompetenc ích ná|ežejicím předsedovi
h) zabezp eč ovat hospo daření svazku obcí
o
evidence a účetnictvía informovat členy svazku obcí
D zajistit řádné veáení
záležitostech svazku
v souěinnosti s příslušným
členovésieanavu;i, že účetnictvípovede správní rada
přístup k bankovním
v oboru úeetnicúkvalifikovan;im pracovníkem, přičemž

účtůmsvazkuobcíbudoumítpředsedaamístopředseda.
j)předkládatvalnéhromaděkeschváleníúčetnízávěrku.
4)

5)

6)

])

8)

vlastního uváženi nebo na žádost
správní radu svolává předseda nebo místopředseda z
pís.mnou nebo eiektronickou formou (e-mailem) nebo faxem
3i.rerro člena správní rid}
10 dní předem, V případě souhlasu
s uvedením p.ogu*u l"árrarri, a to minimálně
podmínkou, Nesvolá_li
všech členůsprávní rady není stanovená minimální doba
člena správní rady
předseda nebo'místopředseda spráwri rady přes výslovn_ou_žádost
'správní
jalcýkoli člen správní rady,
radu do zs anri, má právo správní radu svolat
rady hrozilo nebezpečí
Pokud by dodrženímh"s.tid.nní lhůty pro svolání správní
i mimo řádně svolaná jednání
z prodlení (časová tiseň), je možno přijmóut rozhodnutí
stanoviska všech členůsprávní
správní rady, a to oruaii^ pisemneňo souhlasného
písemnou, forrr_ro1 faxem
rady k jednoznačně formulovanému problému sdělenému
zá|ež\tostiuvedených Pod PÍsmenem
nebo elektronickou f;;;" (e-mailemj, V případě
e),odstavce3,článkuVl/těchtostanov3.treta,abysouhlasnástanoviskajednotlivých
členůsvazkuobcíbylauředněověřenanotářemnebonamatrice.
jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů
Správní rada je ,rr#;ír.ilpná, pokud
b;ýt místo řádného člena rady
svazku obcí. K úárt, ;; j.d.á., správní rady muže
bý členem zastupitelstva
pověřena na zákJÁ:.t; pire moci i jiná osoba, která musí
svazku obcí.
hosté bez hlasovacího práva,
Jednání správní rady se mohou účastniti pozvaní
v čl,Vil odst, 3e je
K platrrému rozhoáutí správní rady v záležitostech obsažených
V ostatních případech je
zapotřebí souhlasu ušech přítomných členůsprávní rady,
členůsprávní rady,
usnesení schváleno nadpoiovičnívětšinou hiasů přítomných
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
rady a všichni
Zjednánije pořizován zápis, úepy ouaržívšichni ělenové správní
členovésvazku obcí do 7 dnů
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ČHnek VIIL
předseda svazku obcí
1) Předseda je opráwěn zastupovat, jednat a podepisovat za svazek obcí navenek
samostatně v intencích cílůa kompetencí udělených mu těmito stanovami, valnou
hromadou a správní radou.
2) Předseda je oprávněn kuzaviréŇ, zménám a ukončenípracormě právních vztahů jen
s předchozím souhlasem správní rady.

1)

čtánek IX.
Místopředseda svazku obcí
Místopředseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek, jednat za svazek obci
samostatně a podepisovat za svazek obcí v době nepřítomnosti předsedy, a to v rozsahu
jeho pravomocí.
čtánek X.
Dozorčírada

1)

Dozorčírada je konholním orgánem svazku obcí.
Dozorčíruďamá 3 členy. Jejími členy nesmí b;it členovévy,konávající ve stejném období
funkci předsedy, místopředsedy nebo člena správní rady.
Do působnosti dozorčírady náleži:
a) provádět kontrolu hospodaření svazku obcí a plnění usnesení valné hromady a
správní raďy vždy po uplynutí pololetí
b) zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem
c) volit ze svého sfredu předsedu, kterého zplnomocňuje k účastina jednání správní
rady s hlasem poradním
d) dohlížetna činnost správní rady
e) nahližet do obchodních a účefrúchlorih a jiných dokladů svazku obcí a kontrolovat
tam obsaženéúdaje

í) přezkoumávat
g)
2)
3)
4)
5)

6)

účefuúzávěrku a předkládat svá vyjádření valné hromadě
podávat ,zpráw valné hromadě nejméně jednou ročně.

Dozorčíradu svolává předseda písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem) nebo

faxem s uvedenímprogramu jednání, a to minimálně 10 dní předem.
Dozorěí radaje usnášeníschopná při účastivšech ělenů.
K platnému rozhodnutí dozorčírady je zapotrebi nadpoloviční většina hlasů členůdozorčí
rady.Každý člen dozorčiraďy má jeden hlas.
Kontrolu veškeréěinnosti svazku obcí provádí dozorčírada. Správni radaje povinná
předávat dozorčíradě písemnézprávy o jednotlivých akcích svazku obcí, které po ní
požadujíčlenové.
Z jednžnije pořizován zápis, kterlý obdržívšichni členovédozorčírady a všichni členové
svazku do 7 dnů.
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čtánek Xl.
Vznik a zánik svazků obcí, právní subjektivita
1) Svazek obcí vzniká podpisem smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelská smlouva) a
stanov všemi členy. Smlouva o vytvoření svazku obcí je účinnádnem přijetí jejího návrhu
2) Svazek obcí nabývá právni způsobilosti zápisem do registru sdruženíobcí vedeného u
Kraj ského uřadu Jihomoravského kraj e.
3) Pokud by někteqi ze členůsvazku obcí překročil své oprávnění ze zakladatelské smlouvy a
stanov a jednal jménem drutrých členůsvazku obcí i ve věcech, v nichž k tomu oprávněn
není, posuzuje se takové jednání, nedojdeJi k jiné dohodě, jako jednatelství bez příkazu, tj.
j ednatel odpovídá za vnrj.kJou škodu.
4) Svazek obcí se zrušuje:
a) rozhodnutím valné hromady
b) klesne-li počet členůpod tři
c) prohlášením konkurzu na svazek obcí, nebo zamíntlltímpro nedostatek majetku.
5) Dojde-li k zániku svazku podle odst.4 čl. tohoto článku, převezmou členovésvazku
majetek, kteqi do svazku vložili nebo byl do svazku převeden z majetku obce, avšak bez
podílu na jakémkoliv společnémzaíízenivybudovaném svazkem obcí. Případný zisk i
závazky svazku budou převedeny na jednotlivé členy svazku podle % podílu. Stanoveného
včlánku XII, odst.l. Pro správu tohoto společnéhomajetku jsou členovépovinní vytvořit
novou právnickou osobu nebo tento majetek po dohodě svěřit některému členu svazku.
6) V případě, že majetek svazku obcí nebude přecházet na právního nástupce svazku obcí,
jmenuje valná hromada likvidatora, kteqý provede likvidaci majetku svazku obcí. Majetek
bude rozdělen mezi členy v poměru vnesených majetku jednotliqými členy.
7) Zánik svazku obcí nastáváťymazem zregistru svazku obcí vedeného u Krajského uřadu
Jihomoravského kraje.

čtánek XII.
Zdroje příjmů svazku obcí
Zdroj em příj mů svazku j sou:
- vklady z vlasfiúch rozpočtůjednotlivýchčlenských obcí
- trroky z vkladu
- dary, případně dotace ziskané svazkem

Majetek svazku tvoří:
- majetek ziskaný vlasfií činnostísvazku
- majetek vloženy členskou obcí, k němuž má svazek právo hospodaření

čtánerXIV.

Práva a povinnosti členůsvazku obcí
1) Každý člen svazku je povinen napomáhat podle svých možrostí činnosti svazku.
2) Jednotliví členovésvazku se zavazttjíke spoluťrnancování společných projektů, a to podle
usnesení v poměru stanoveném valnou hromadou.

-7počet obyvatel

Dolní Loučky

Kaly

Lomnička
předklašteří
šerkovice
Štěpanovice

Železné
Celkem

293
l 100
248
379

l427
200
411
304
4362

Vzávislosti na aktualním poětu obyvatel obce

a výši vkladu na

hlavu

urČeném

předsednictvem svazlru jsou členovésvazku povinni vkládat jako zdroje příjmů do majetku
svazku prostředky ze srných rozpočtůna účetsvazku každoročnědo 31.1.běžného roku.

článetr XV.
způsob rozdělení zisku a podfl členůna úhradě ztráty svazku
1) Způsob rozdělení zisku a podíl členůna úhradě ztráty svazku se uskuteČnív poměru poČtu
obyvatel členslqich obcí pokud nebude dohodnuto jinak.

čtánex XVI.
Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily
1) Každý ze členůsvazku má právo kdykoliv nah7ižet do účetdchzá.zrtarrt.& svazku.
2) Svazek dá přezkoumat auditorem hospodaření tak jak je uvedeno v § 53 zákona
č.12812000 Sb. o obcích.

3)

Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obci ze svÝch
rozpočtoqfch prostředků.

l)

2)
3)
4)

5)

čtánex xv[.
Podmínky přistoupení obcí ke svazku a vystoupení z něj
obec, která přisfupuje již do exisfujícíhosvazku, musí v písemnémprohláŠenío vsfuPu
do svazku r^ýrtol^e uvést, žebezqýhrad přijímá stanovy a usnesení přijatá svazkem Před
vstupem obce do svazku. Se vstupem obce do již existujícího svazku musí souhlasit
valná bromada svazku většinou hlasů.
obec se stane členem svazku podpisem dodatku zakladatelské smlouvy svazku.
obec vstupuje do svazku a vystupuje znéj nazáHadé usnesení zastupitelstva obce.
obec mfie ze svazktt vystoupit písemn;im oznámením učiněným předsedovi svazku
v termínu podrání nejpozději do 30.6. běžrého roku. Clenství skončík 1.1. následujícího
roku.
Vystoupí-li obec ze svazkr,r, převezme ryět majetek, kter'ý do svazku vloŽila, ato
v termínu, ktery urěí valná hromada, avšak bez podílu na společnémzaÍizeru. Toto
společnézařizenije nedělitelné a Ňstává v majetku svazku.
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ČtánexxV[I.

závérečná ustanovenr

1)

2)

3)

4)

Tyto stanovy jsou

svazku
,r.airnoíiliiiiřr;r;;; í,.yruor"x

obcí (zakladatelské

smlouvy).
vyslovllg ll'Llprayvlrv
stanovami,vý,!T^,_:::ny,T
právní v:ztahy
vztahy těmito stanovamt
Právní
;"[Ťl,,Jl,T,,,xlTi§iffT::T;
dalšíi'mi ,rrturroveními obecně
vplatném znění a
zákona č.l12V2X00§;;'"i,r,Ú
Dodatky musí být písemné,
stanov ..Tť:],"_:1::,T"*"ua.

ffifrtHlÍfftchto
ÍfrTJ ffií ; á" d;ň,""".: r: 1:pi:?fi,H i
j§:,:T.,T;,:"i,,nffi
íff íí.í;
iíí:.""ff#,1ť3$:ilii!,ůi:Y':i:{],is,Ťn#l;:TH*fr
:*iii:;rť.ť":t*:lll1il'§:§ymúŤadě
YytrUllJY",^l,ur"ňii..uu"to
LTiu'l1,x?i1,
ČlenŮ svazku obcÍ, zb,wallcl
,"yhotou,ní)
kraje (t

;iř;;;;kého

Ňi

a dt

(r vyhotovení).

starostou obce Vladimírem
1. Obec Borač, zastoupená
zastoupená
2. Obec Dolní Loučky,

3. Obec

starostou Ladislavem

Kaly, zastoupená starostkou

obce Ludmilou Batelkovou

Králíkem
starostou obce Josefem
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