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Dodatek č. 1
StanovY dobrovolného syazku obcí ,,Mikroregionu Porta'o dáIe jen svazek

čart I. obecná ustanoyení
čl. t zeldadní ustanovení

Svazek bYl zaloŽen smlouvou o v}tvoření dobrovolného svazku obcí, uzavŤenou
dle § 46, odst.

2, písm,b) zákona 12812000 Sb., o obcích v platném zněni,

Čl. Z. Název a sídlo svazku obcí
1) Název svazku: Mikroregion Porta, zastoupený předsedou Antonínem Nahodilem
2) SÍdlo svazku: Obecní Úřad PředkláŠteří, náměsií 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
a) obec Borač, zastoupená starostkou obce Miroslavou kadlovou
Sídlo: Borač č.p. 51, 592 6t Doubravník
b) obec DoIní Loučky, zastoupená starostou obce Ladislavem Tichým
Sídlo: Dolní Loučky č.p.208,594 55 DoIní Loučky
c) Obec Kaly, zastoupená starostou obce Ing, Jiřím Synkem
Sídlo: KaIy č.p. 23,594 55 Dolní Loučky
d) obec Lomnička, zastoupená starostou obce Josefem králíkem
Sídlo: Lomnička č.p. 103, 666 01Tišnov
e) Obec PředkláŠteří, zastoupená starostou obce Antonínem Nahodilem
Sídlo: náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
Šsrkovice, zastoupená starostou obce Zdeňkem Smolíkem
obec
D
Sídlo: Šerkovice č.p. 3á,666 01 Tišnov
g) Obec Š.těpenovice,-zastoupená starostkou obce Mgr. Milušípulkrábkovou
Sídlo: Štěpánovice č.p. Sa, SSa 02 Předklášteří
h) obec zelezné, zastoupená starostou obce Radomírem pavlíčkem
Sídlo: Železné č.p.7§,666 01 Tišnov

čt.3 přeomět činnosti

l)

Předmětem Činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmůa spolupráce
pro
rozvíjeníčinnosti:
a) ochrana životního prostředí v zájmovémúzemí
b) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území
c) koordinace významných investičníchakcí v zájmovém území
d) koordinace obecních Územních plánů aúzemníplánování v regionálním rněřítku
e) slaďování zájmů a činnostímístníchsamospráv
f) vytváření, zmnožování a správaspolečného ma|etku svazku
g) zastuPování ČlenŮ svazku při jednání a společných věcech s třetími osobami
h) zajiŠt'ovánía vedení předepsané písemné,výkrósové, technické a jednotlivé agendy
j ednotlivých společnýclr akcí
i) propagace svazku a jeho zájmového území
2) ZaPředmět Činnosti se také považujítakové akce aktivity, které
se z objektivních důvodťr
netýkají vŠech Členských obcí. V takovém případě je povinností svazku
dbat, aby1.1i.h
výsledkY koresPondovaly se zájmy svazku oUÓi;ato Óeku. Pro naznačené
akce a áktivity
jmenuje valná hromada odpovědné osoby, vybaví je podpisovým
právem a pověří je
koordinací a dále účetníma dokladovým zabezpečenim Gchto akói a aktivit.
3) Svazek je oPrávně

n zaklád.at samostatně nebo s dalšímiúčastníkypodnikatelské i
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

4) Podpora společenského života:
a) udržování a obnova lidových tradic, vytváření nových tradic

b) podpora kultumí činnosti obcí svazku
c) vydávaní publikací, pořádání regionálních výstav, propagace
5) Řešenílikvidace odpadních vod regionu

6) Podpora školství,zejména poskytovaní možnostíširšíhozákladniho vzdělávání, včetně
základních uměl eckých š ko l.
7) Podpora sportu a jiných zájmovýchčirurostí, včetně využitísportovních zařízeni.
8)

Podpora sociální péěe a pečovatelské služby.

9) Podpora zdravotnický ch zaŤízenía poskytování těchto služeb
10) Vytváření služeb azaŤízeni sloužícíchke zlepšování životního prostředí obcí, jejich
vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikaci, kulturních památek a dopravní

obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počišťováníobcí, zabezpečování zirnní údržby.
11) Zajištění a podpora efektivního informačníhosystému.
12) Podporarozvole turistiky a souvisejících služeb. Podpora rozvoje podnikání v regionu,
v zemědělském podnikaní podporapéčeo krajinu a podporovat jeho nezemědělské aktivity k
obnově vesnice. V nezemědělském podnikání podpora podnikatelské aktivity občanůa jejich
zapojení do obnovy vesnice.
13) Vyhledávání možnosti finančníchzdrojů zrizných dotačních titulů sloužícíchk rozvoji
obcí svazku.
14) Pořádaní kulturních produkcí, zábav azaŤízenísloužícíchkzéhavé.
1 5) Organizování sportovních soutěží

Cást II. Clenství svazku
Čt. l. Vznik členstvíve svazku-přistoupení ke svazku
1) Zakládqícimi členy svazku jsou obce, které svazek založlly nazákladé smlouvy o
vytvoření dobrovolného svazku obcí. ČlenstvízalrJadatelů ve,svazku vznikápodpisem
smlouvy a s přijetím stanov vyslovila souhlas obecní zastupitelstva jednotlivých obcí
(v souladu se zákonem o obcích)
2) Zakládající členy svazku lze doplnit novými členy, obcemi, včetně zahraničníchměst a
obcí, které se chtějí nebo se podílejívyrazným způsobem na předmětu činnosti svazku.
3) O přijetí zaŤádného člena svazku rozhoduje valná hromada svazku, a to tajným
hlasováním. Pro přijetí je nutná nadpolovičnívětšina všech delegátů valné hromady svazku.
4) Členstvídalšího řádného člena vznikne dnem podpisu dodatku smlouvy o vy,tvoření
svazku a stanov svazku starostou žadatelskéobce a složenímvstupního poplatku ve výši
stanovené valnou hromadou svazku.
5) Členstvíve svazku nijak neomezuje právo členůsvazku vstupovat do jiných svazků obcí.
Čt. S. Vystoupení ze svazku-zánik členství

1) Členstvíve svazku zaníkávýpovědíčlena svazku. Výpovědní lhůta je jednoletá.

Písemrrá

výpověď musí bl,t podána na adresu svazku nejpozději do 3 1 , 12, běžnéhoroku tak, aby
členstvíve svazku skončilo k datu roku následujícího. Jiný termín skončení členstvíje
přípustný jen ve výjimečných případech ( např. zánik právní subjektivity obce). Obec, která
podala výpověď, se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční
členský příspěvek.
2) Zánikem členskéobce (sloučení či rozdělení obce).

Vyloučenímdle rozhodnutí valné hromady na základé hrubého porušení stanov svazku,
neplnění usnesení svazku, působení protizájmům svazku, nezaplacení členskéhopříspěvku
3)

apod.
do konce kalendářního roku, zcizenímajetku svazku
svazku,
souhlas nadpoloviční většina řádných členů

k vyloučeníze

svazku musí dát

nadále spolu s ostatnírni řádnými ČlenY
4) obec, které skončilo členstvíve svazku, odpovídá i

svazku zazávazky svazku vzniklé v dobějejího členstvíve svazku.

souladu s č1, l7, oďsí,2,
5) Odstupující člen má právo na majetkové vypořádání-v

Čl. 6 P.áou a povinnosti členů

1) Řaani členovémají právo:
uj účastnitse valné trrouay prostřednictvím svých 3 delegátů s hlasem rozhodujícím

bi účastnitse činnosti v komiiích svazku
c) využívatmajetek a zaíízetúsvazku

prostřednictvím delegovaných odborníků

navrhovat konkrétníakce a aktivity svazku
e) realizovatprostřednictvím akcí aktivit
valné
Ó právačlenii mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím
hromady
g) volit orgány svazku a kandidovat do nich své zástupce
h) podítet se na majetkovém prospěchu svazku paritně
i) ,ruttiz.t do účetníchknih a přesvědčovat se o správě majetku svazku

d)

2) Řaani členovésvazku jsou povinni

radY
důsledně dodržovat stanový svazku a rozhodnutí valné hromady a správní
b) slaďovat své zájmy azáměry se zájmy azánéry svazku
i_u orgánů státní správy,
c) propugo,rat,rr-"ř3* mezi občan} členských obcí, tak
poa'niřatetskych subjektů, oběanských sdružení,nadací, fondů apod.
dále upraveny rozhodnutím
d) povirrnosti členů*o"ho,, být u jednótlirných akcí a aktivit
valné hromady nebo správnírady
jej a přispívat
e) nakládat s majetkem suark, podle rozhodnutí valné hromady, chránit
kjeho rozmnožování
funkce v orgánech svazku
f) prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené
svazku a vyPlývající z usnesení
g) uskutečňovat cíle a úkoly svazku'vymezené ve stanovách
orgánů svazku
h) Ňvne se podílet naptácisvazku, zejménanazasedénívalné hromady i v dlaších
orgánech svazku, v nichž mají svóho de\egáta
výši pro daný rok
řádní členo ve málipovinnosiplatit člensképříspěvky ve stanovené
do jednoho
vždy do 30.3. a ř|ripuao piqáti řádného člóna do svazku první příspěvek
měsíce po datu pri.leii ve výši stanoveném v roce přijetí do svazku
podílet se na úhradéňráty svazku paritně
a)

i)

j)

Č1.1Vrai"mné vztahy

1) yzájeÁné vztahy Áezi

svazkem obcí a jinými subjekty^,.mající charakter prodeje a koupě,

a podobně, se
zhotovení díla, udělení mandátu, příkazu,půjčky,výpůjčky,pronájmu
vždy upravují písemnými smlouvami

Če.t ilI. Orgány svazku
Čt. 8

1)

Vy-ezení orgánů svazku

Orgány svazku jsou:
a) valnáhromada
b) správní rada ( předseda, 1 místopředseda, členovésprávní rady)

c)

dozorčírada
d) tajemník svazku

Čt. 9. Vutr,á hromada
1) Valná hromada je nejvyššímorgánem svazku
2) Každá členská obec je zastoupena na valné hromadě 3 delegáty, kteří j sou navrženi svý,rni
obecními zastupitelstyy, z nichžkaždýmá při jednání jeden rozhodující hlas.
3) Do působnosti valné hromady patŤí zejména:
a) schvalovat, měnit a doplňovat stanovy svazku
b) volit a odvolávat ze svého středu členy správní rady
c) volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu svazku
d) volit a odvolávat členy dozorčírady
e) jmenovat a odvolávat tajemníka svazku
f) schvalovat finančnírozpočet svazku a ročníuzávěrku svuku, rozhodovat o rozdělení zisku a
podílu členůna úhradě ztráty svazku
g) rozhodovat o výši, času a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročníchčlenských příspěvků
h) rozhodovat o nákupu, vyrržitía prodeji majetku podléhajícímuzápisu do katastru nemovitostí
nebojiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovatjejich stav
i) rozhodovat o hospodaření s majetkem svazku (věetně určenílikvidátora)
j) schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčasttřetích osob na nich, pokud
tuto kompetenci nedeleguje správní radě
k) rozhodovat o účastisvazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech
l) schvalovatjednací a volební řád orgarrů svazku
m) schvalovat odborné pracovní komise svazku
n) rozhodovat o lzavírání obchodních smluv, uzavítání smluv o přijetí a poskytnutí úvěrů,o
posky'tnutí dotace, o pŤevzetí dluhu, o převzetí ručitelskéh o závazku, o přistoupe ní k závazku a
smlouvy o ruČenÍ,o zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na majetku svazku
obcí
o) rozhodovat o splynutí, sloučení,rozdělení nebo zrušení svazku
4) Nejméně 2x ročně zasedá valná hromada, kterou svolává správní rada svazku
5) Mimořádnou valnou hromadu je povinna svolat správní rada svazku:
a) kdykoliv podle potřeby
b) na žádost nejméně jedné pětiny řádných členůsvazku
c) klesne-li počet správní rady pod 50 %
6) Zádost o svolání mimořádné valné hromady musí být podána správní radě písemně s udáním
kon]ffétníhodťlvodu jejího svolání. Mimořádnávalnáhromada musí by,t svolána do jednoho
měsíce ode dne doručenížádosti.
7) O termínu konání, místu a pořadu jednání musí by,t členovésvazku uvědorněni písemnou
pozvánkou doručenou nejméně 10 dní předem. Při svolání mimořádné valné hromady může
správní rada tuto lhŮtu zkrátit maximálně na 5 dnů, v tomto případě se neuplatní lhůty uvedené
v tomto článku
8) Návrh programu jednání valné hromady zpracovává správní rada svazku s tím, že členové
svazku mohou podat své návrhy na doplnění programu jednání

je schopná usnášení, je-li jednání přítomna nadpolovičnívětšina delegátů
svazku. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných delegátů,
přičemž každý delegát má jeden hlas.
10) Hlasování na valné hromadě je veřejné. Valná hromada můžev některých otázkách
rozhodnout, že hlasování bude tajné. Tajné hlasování však probíhávždy při volbě orgánů svazku.
Bližšípodrobnosti stanowje jednací a volební řád svazku.
11) Jednání valné hromady zpravidla řídípředseda správní rady svazku. Průběh jednání valné
fuomady stanoví jednací řád svazku , Z jednání valné hromady se učinípísemný zápis.
12) Orgány svazku obcí jsou voleny valnou hromadou v souladu s funkčnímobdobím volených
zastupitelstev obcí v komunálních volbách.Po volbách nová zastupitelstva jednotlivých obcí na
svých ustavujících schůzíchurčujísvé delegáty do valné hromady z členůzastupitelstva obce.
Správní rada řídísvazek do doby, než se uskutečnívolební valná hromada.
13) Výčet působností valné hromady podle odstavce 3) tento orgán neomezuje v rozhodování o
dalšíchzáležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpolovičnívětšiny zástupců členských
9) Valná hromada

obcí

Čt. tO. Správní rada
1) Správní radaje výkonným orgánem svazku, který řídíčinnost svazku aje nejvyššímorgánem
v období mezi jednáními valných hromad, řídíčinnost svazku vůčiostatním subjektům.
2) Správní radaje 8 členná, z tohojejeden předseda ajeden místopředseda.
3) Správní rada:
a) realizuje usnesení valné hromady
b) zpracovává návrh rozpočtu svazku
c) připravuje řádnou a mimořádnou valnou hromadu a její svolávání včetně organizačního
zajištění
d) projednává a doporuěuje valné hromadě přijímání noqých řádných členůapodává návrhy na
řešení porušení stanov členy svazku
e) realizuje béžnéhospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu, schvaluje rozpočtová
opatření do výše 300.000,- Kč, o nichž informuje následnou VH
f) rozhodovat o uzavírání, zménách a ukončení pracovně právních vztahů, formě a výši odměn
osobám, pověřených ve svazku výkonem jednotlivých funkcí aprací
g) rozhodovat o pověření k jednaní za svazek obcí dalšímosobám, maximálně však
v kompetencích náležejícímpředsedovi
h) plní dalšíúkoly dané valnou hromadou
4) Správní rada je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpolovičnívětšina všech členů.
Usnesení se přrjímá většinou hlasů přítomných,
5) Klesne-li stanovený počet členůsprávní rady, provede nejbližšívalná hromada doplňující
volby do správní rady dle volebního řádu.V případě, kdy počet členůsprávní rady klesne pod 50
Yo, svolá správní rada do jednoho měsíce mimořádnou valnou hromadu k provedení doplňujících
voleb.
6) Správní radu svazku svolává a řídíjejípředseda.
7) Správní rada svazku je povinna poskytovatrevizni radě všechny informace a podklady pro
plnění jejich úkolů.

čt. tt. Předseda svazku

l). Předseda správní rady (dále jen předseda svazku) jedná jménem svazku, V nepřítomnosti
předsedu zastupuje místopředseda, Funkci předsedy můževykonávat jen starosta nebo
místostarosta členských obcí.
2). Předseda je statutárním orgánem svazku, Rídíjeho čirrnost mezi jednotlivými zasedaními
valné hromady a jedná navenek jeho jménem.
3), Předsedu volí valná hromada na dobu 4 let. Tento orgán jej také odvolává.
4). Do věcné působnosti předsedy svazku patří v duchu ustanovení odstavce zejména:

a) svolávat valnou hromadu nejméně 2x do roka formou písemnépozváŇy s uvedením
programu jednání a věcně, organizačně a administrativně zajišt'ovat její průběh

b) řídit a kontrolovat práci místopředsedy svazku a tajemníka svazku
c) jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti
d) zajišt'ovat vedení účetnictvísvazku a provedení auditu hospodaření
e) zajišt'ovat archivaci písemnostísvazku

za svazek

flbezzbytečnéhoodkladu doručit Starostům členských obcí zápis ze správní rady azvalné
hromady a současně zajistit, aby byl tento zápis na příštívalné hromadě připomínkovárr a
schválen
g) každoročně bez vyzvání předložit valné hromadě návrh rozpočttt svazku a ročnízávěrku
h) organizovat práce při rušenía zániku svazku
i) organizovat provedení inventarizace majetku svazku
Čl. tZ. Místopředseda svazku
správní rady (dále jen místopi"edseda svazku) plní funkce přeclsedy v jeho
nepřítomnosti, v j iných případech pouze na základě pověření předsedy svazku.
2) Místopředsedu svazku volí valná hromada na dobu 4 let. Tento orgán jej také odvolává.
3) Furrkci místopředsedy můževykonávat jen starosta nebo místostarosta členskéobce.
4) Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobné ustanovení článku 11 těchto stanov.
1) Místopředseda

Čt. tS. Dozorčírada
1) Dozorčírada sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a posuzuje jejich činnost
v souladu se stanovami svazku. Z toho titulu má dozorčírada právo nahlížet do všech písemností
svazku a účastnitse jednání zástupců se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena
valné hromadě.
2) Dozotči rada je složena ze tŤízástupců obcí , které volí na dobu 4 let do této funkce valná
hromada. Tento orgán je také odvolává.
3) V dozorčíradě nemohou být zastoupeni ělenové správní rady.
4) Dozorčíradaze svého středu volí předsedu.
5) Předseda dozorčírady je o čirrnosti rady povinen podávat minimálně 1x ročně zprávy valné
hromadě, která je musí projedtrat a přijmout k nim usnesení. Je-li požádán správní radou, je
povinen ji informovat o činnosti rady.
6) Předseda a členovédozorčírady jsou povinni i po skončenísvé funkce dodržovat rnlčenlivost
o skutečnostech, s nimiž se na základě této funkce seznámili. Tuto povinnost nemají ve vztahu
k orgánůnr svazku.
7)Dozotčíradě příslušíprávo rozhodnutí o způsobu provedení revize.
8) Dozorčírada ttpozorriuje příslušnéorgány na zjištěné nedostatky a předkládá písernné návr}ry
na opatření. V případě, že clošio k porušenízákona.je dozorčírada povirrna podat trestrrí
oznámení.
9) Pr'edsedadozorčírady rrráprávo zťtčastňovat se jedrrání správní racly ivalné lrronrady
s hlasenr poradlrím,

Čt. t+. Tajemník svazku
1) Je admirristrativně-organizačnínr pracovníkent svazku, který nemá pravomoci statutárních
orgánů.
2) Tajenrníka jmenuje valrrá hromada svazku rra dobu funkčníhoobdobí orgárrťr svazku. Tento
orgán jej také odvolává.
3) Je plně podřízen předsedovi svazku, v jeho nepřítomnosti rnístopředsedovi. Na základě jejich

pokynů az jejich pověřerrí vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizačni agendu svazku a
připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku.Zúčastňuje se jednání správní rady,
valné hromady a aktivit pořádaných svazkem.

Čest IV. Jednání orgánů svazku

Čt. tS. Jednání valné hiomady
1) Valná hromada jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou svazku nejméně 2x

ročně.

2)Yalná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovičnívětšina delegátů s mandátem
zastupitelstva členských obcí.
3) V odŮvodněných případech mohou starosty najejich zasedánízastoupitjen pověření zástupci
obecních zastupitelstev, Valná hromada však není usnášeníschopná,týká-li se výše uvedené
zastoupení nadpoloviční většiny statutámích zástupců členských obcí.
4)Yalná hromada rozhoduje většinou hlasů všech delegátů s mandátem obecního zastupitelstva,
pokud stanovy nevyžadťlívětšinu jinou.
5) Přijetí nového člena, vyloučeníčlenaze svazku, změnaa doplnění stanov, určenívstupního
vkladu a roČníhoČlenskéhopříspěvku, schválení ročníúčetnízávérky a rozhodnutí o splýnutí,
slouČenÍ,rozdělení a zrušení,jsou akty, které taktéžvyžadujísouhlas nadpolovični větiiny všech

členůsvazku.
6) Z valné hromady se pořizuje zápis, Zápís musí kromě data a místa konání valné hromady
a
prezenčnílistiny obsahovat údaje o:
-skutečném programu valné hromady
- Přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým
bodům
programu
- námitkách úěastníkůvalné hromady
7)KaŽdý Člen svazku má právo na jeden výtisk zápisu zvalné hromady. Minimálně jedno
vYhotovení zápisu dostává k dispozici předseda svazku, který ruěí za jeho archivaci po celou
dobu existence svazku

Čt. tO. Podepisov áníza svazek
Osoby oprávněnó podepisovat za svazek se podepisuj ítak, že k názvu svazku připojí svůj
vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

Čart V. Pravidla hospodaření
Čl. tl. Majetek svazku-zdroje příjmůsvazku, způsob rozdělení ziskuo popř. podílu na
úhradě ztráty
I) Zdroje přijmu svazku tvoří vklady členů,ročníčlensképříspěvky, dotace, dary, odkazy,
výnosy svazku a výnosy z účastisvazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských
subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.
2) ZPŮsob rozdělení zisku a podíl na úhradě ztráty svazku se odvozuje paritně ve vňahuk počtu
občanůčlenskéobce.

3) VloŽenó a poskytnuté finančníprostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem svazku.

Mohou b/t použity jen k realizaci předmětu činnosti svazku, jak je vymezen vé stanovách.

Čt..ts. Majetek čIenůsvazku obcí, který vkládají do svazku obcí
1) Clenové svazku obcí vkládají do něho vstupní finančnívklad, Tento vklad je splatný
ve výši určenévalnou hromadou.
Čt.tg. Hospodaření svazku a financování svazku
1) Cinnost svazku je financována z prostředků, které tvoří:
a) příspěvky řádných členůsvazku
b) jiné prostředky a dary
c) finančníprostředky získané vlastní činnostísvazku

2) Svazek sestavuje svŮj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočetje sestavován na příslušný
kalendářní rok a vyúČtovánír,}sledků se provádí do 3 měsícůpo skončení kalendářního roku.
3) Svazek vede podle příslušných právních předpisů účetnictvío stavu a pohybu majetku, o
svých příjmech, výdajích a finančníchvztazíchk rozpoětu obcí ve svazkú.
4) Návrh rozpočtu a vyúčtováníhospodaření za uplynulý rok musí b;.ft obvyklým způsobem
zveřejnéný ve vŠech obcích svazku, a to nejméně 15 dní před projednáním nazasedání valné
hromady svazku, aby se k němu občanéobcí moh]i vyjádřit.
5) HosPodaření svazku za uplynulý kalendářní rok dá svazek přezkoumat auditorem, Náklady na
přezkoumání hospodaření uhradí svazek ze svý ch rozpočtových prostředků,

Čt. zO. RočníčIensképříspěvky
1, KaŽdý Člen svazku je povinen uhradit ročníčlensképříspěvky ve stanovené výši na jednoho
obČana trvale hlášeného v jednotlivých členských obcích, případně mimořádný příspěvek,
schválený valnou hromadou, případně správní radou svazku a odsouhlasený v orgánech
členských obcí,
2. FinanČnívýŠiroČníhočlenskéhopříspěvku na 1 občana a termín jeho splacení stanovuje valná
hromada postupem podle příslušných článkůtěchto stanov.

Čl. Zt.Správa finančních prostředků
1) SPravovat finančníprostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda
svazku, resp.
místopředseda svazku a předsedou jmenovitě pověřené osoby (zejména účetní).
2) K bezhotovostnímu styku se stranami zŤízuje svazek běžný účetu peněžníhoústavu
s PodPisovým právem předsedy a místopředsedy případně jmenovitě předsedou pověřené osoby.
Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda svazku.
3) V souladu s předmětem své čirurosti podle těchto stanov je svazek oprávněn přijírnat svým
jménem finanČníprostředky, mariipulovat s nimi a odpovídat za jejichužitíiprí-padne,;sou-ti
urČeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodůnetýkají všech členských Óbcí.
Pokud jde o finančníprostředky podléhajícízvláštnímu režimu správy (např. podie zákona o
rozPoČtových pravidlech apod..( vede o nich svazek samostatný účet,k němuž zřizujepodpisové
právo pověřených osob,

čl.zz. účetnictví
1) Svazek je samostatnou účetníjednotkou. Účet rí* obdobím je kalendářní rok. Prvním účetním
obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru rrÚ rVtr do 31. prosince t.r.,
Posledním ÚČetním obdobím je část roku od 1.ledna do data výmazusvazku z registru.
2) Zaúčetnictvísvazku odpovídá předseda svazku, který je oprávněn zad,at jeho vedení na
nákladY svazku odborně zpŮsobilé fyzické nebo právnické osobě, Tím se však nemůžezbavit své
odpovědnosti vůčisvazku.

3) SouČástí ÚČetnictví je téžtnventarizace majetku a závazků svazku, účetnízávěrka, mzdová
agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetníchdokladů a písemností.
4) Při zúČtovánípohledávek azávazkůmezí svazkem a členskými obcemi je nepřípustná jejich

kompenzace,
5) Pr'i zániku svazku v prŮběhu účetníhoobdobí je předseda odpovědný za provedení mimořádné
inv entarizace maj etku a záv azků svazku.

Čl.Zl.Daňová agenda

Za agendu daně z příjmu svazku azapřípadnédalšídaňové agendy souvisejícís činností
svazku odpovídá předseda svazku. Ten také podepisuje veškerá daňová pŤizninía daňové
1)

písemnosti,

2) ZPracováni Přiznání k dani z přijmu (nebo

jiných daňových agend) můžepředseda svazku
zadat nanakladY svazku odborně způsobiléfyzické nebo piávnióké osobě,
Tím se však nemůže
zbavtt odpovědnosti vůčisvazku,

Ča.t VI. Zrušenía zániksvazku
Čl. Zl. Zrušení svazku

1) Svazek se zruŠÍrozhodnutím valné hromady, a to dnem uvedeným
v rozhodnutí nebo dnem,
kdY toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení můžebytbezlikvidace
nebo s likvidací.
2) Při zruŠeníbezlikvidace musí veškeréjmění a veškerézávazky
svazku přejít na právního
nástuPce, Po sPlnění této podmínky podá předseda svazku zádosike
r<raisťemu úřadu o výmaz
svazku z registrace.

3) při zrušení svazku s likvidací bude určen valnou hromadou
likvidátor.
4) Likvidátor Přednostně usPokojí naroky všech známýchvěřitelů

svazku a zbývajícímajetek,

PoPř, Úhradu ztrátY rozdělí mezi Členy svazku v poměiu daném počtem trvale tlasenycrr obyvatel
v jednotlivých obcích. O výsledku likvidace poaa Uhia
átor zprálukrajskému úřadu.
5) Nráklady na činnost likvidátora nese svazek.

čt. zs. Zániksvazku
Svazek zanikádnem výmazuz registru Krajského úřadu Jihornoravského
kraje.

Ča.t VII. Kontrola svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily
Zmény stanov
čl.ze . kontrola svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily
l) Obce, které svazek vYtvořily, mají právo na jeho kontrolu a to prostřednictvím orgánů
svazku,
v nichŽ jsou jejich delegáti zastoupeni, tj. zejménaprostřednictvím valné hromady
1veetnc
mimořádného zasedánÍ) a dozorěí rady, dále pak nahlíženímdo zápisů, vyjádřením
k rozpočtu a
k závěrečnémuúčtu.

2) Kontrola mŮŽe b|t vykonávána i prostřednictvím občanůobcí,
kteří dosáhli věku 18 let, nebot,
tito mají právo
- nahlížetdo zápisů o jednání orgánů svazku
- podávat orgánu svazku obcí písemnénávrhy
- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu ak závěrečnému účtu

Čl.Zl. Pravidla změn stanov

1) Stano"ry lez měnit a doplňovat jen

na základě rozhodntttí valné hromady podle ustanovení
článku 9 těclrto stanov.
2) ZménY rrebo doPlnění stanov vyžadujípísemnou formu. Takto vzniklé
dodatky ke stanovám
se Pořadově ČÍslujía tvoří nedílnou součást stanov, Zaevidenci
ajejich rozeslání členským
obcím je odpovědný předseda svazku,

čl. zs. ohlášení změn stanov

1) Po změně nebo doplnění stanov podle článku 9 předásvazek
do 15 kalendářních drrů od
schválení dodatku dvě vyhotovení krajskému úřadu k registraci.

l0

2)Do 30 kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručípředseda svazku po
jenom vyhotovení všem členůmsvazku.

Ča.t VUI. Závérečná ustanovení
čt. zg. závěrečná ustanoven í
č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Porta se vydáváve 2
v|tiscích s platností originálů s následujícím rozdě]ením:
- lx svazek
- 1x Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně
2) Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou,
-oBEc
účinnostipak dnem jejich registrace Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně.
1) Tento Dodatek
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Obec Borač, zastoupená starostkou obce Miroslavou Kadlovou .Y:rru"

.

2.0bec Dolní Loučky, zastoupená starostou obce Ladislavem Tichým

3. Obec

Kaly, zastupená starostou obce Ing, Jiřím SyŇem

4, Obec

Lomnička, zastoupená starostou obce Josefem Králíkem

5. Obec

Předklášteří, zastoupené starostou obce Antonínem Nahodilem

,,

l !-,l{

6. Obec

/:'i,, j.l

Serkovice, zastoupená starostou obce Zdeňkem Smol

,--\
7.

Obec Štěpánovice, zastoupená starostkou obce Mgr. MilušíP"lk§ŤE9%1ffv,
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štěpánolce 30,,dsFď\ ;666 02 Předklašň;i::r-6-'| \
8.

\

Obec Že|eznérzastoupená starostou obce Radomírem Pavlíčkem..
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