
ZaRládalicí obce (dále člen) na svém ustavujícím zasedání dne 17. září 2002 se shodly na
níže uvedených stanovách svazku obcí v územní působnosti katastrálních území
zakládajících členů. K založení svazku obcí vedla členy snaha o společné řešení problémů
rozvoje venkovských obcí v okolí Kunětické hory okresu Pardubice,

čl. t
základni ustanoveni

Svazek obcí (dále jen svazek) je právnickou osobou Ve smyslu § 49 a následujících zákona
č. 12812000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků.

čl,z
Název a sídlo svazku

1 . Název svazku je ,,Svazek obcí pod Kunětickou horou".
2. Sídlo svazku: Dříteč 1 16, 533 05 Dříteč.

čl. s
předmět činnosti

1. Předmětem činnosti svazku je spolupráce členských obcí v oblasti řešení problematiky
mikroregionu a strategie rozvoje spravovaného území dle § 50 zák,č. 12812000 Sb. v
platném znění.

2. Předmětem činnosti svazku se považují itakové akce a aktivity, které se z objektivních
důvodů týkají pouze jednoho či části členů, pokud jsou v souladu se zájmy svazku,

č1.1
Majetek svazku

1. Majetkem svazku jsou věci a majetková práva postoupena Svazku jednotlivými členy a
věci a majetková práva získaná vlastní činností svazku.

2. Majetek svazku je v podílovém Vlastnictví členů. Vlastnický podíl každého člena vyjadřuje
výše podílu členského příspěvku uhrazeného do doby pořízení.

3. Svazek odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností. Přesahuje-li potřeba krytí
závazků možnosti svazku, podílejí se na jejím krytí členové svazku.

4. Svazek může na základě smlouvy hospodařit též s majetkem jiných fyzických nebo,
právnických osob.

5. Svazek sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Vyúčtování
výsledku hospodaření provede do tří měsíců po skončení kalendářního roku. Návrh
rozpočtu a závěreěného účtu musí být členským obcím doručen nejméně 30 dnů před
projednáním v radě svazku.

6. Přijmy svazku tvoří zqména:
a) příjmy z vlastni činnosti svazku,
b) úvěry, sdružené prostředky, dary a jiné nahodilé příjmy,

c) výnos majetku svazku,
d) příspěvky ělenů stanovené radou svazku,
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e) mimořádné příspěvky členů svazku vázané na realizaci konkrétních záměrů,
f) vstupní poplatky nových členů,
g) dotace,

7. Svazek vede účetní evidenci o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích
finančních vztazích ke členům svazku.

1.

cl. 5
členství

Členem svazku se může stát na základě písemné přihlášky schválené obecním
zastupitelstvem obec v přirozené spádové oblasti. Členství vzniká schválením přihlášky
radou svazku a zaplacením vstupního poplatku.
clenství ve svazku zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemné výpovědi a doruěené radě svazku doložené

usnesením zastupitelstva vystupující obce, Členství zaniká k 3í.12. kalendářního
roku, ve kterém byla výpověd' podána.

b) vyloučením člena na základě neplnění povinností vyplývajících z členství ve svazku
přes předchozí výzvu k nápravě. Clenství zaniká 30 dnů od usnesení rady o
vyloučení.

V případě zániku členství db Čl. 5, odst, 2. písm, a) vyplatí svazek členovi, jehož členství
zaniká, finanční částku ve výši mimořádných ělenských příspěvků, které po dobu svého
členství do svazku Vložil, na krytí záměrů realizovaných mimo území jeho působení nebo
odlišné od jeho předmětu činnosti, Tuto částku svazek vyplatí nejdéle do 5 let od zániku
členství. V případě dohody lze provést finanění a majetkové vypořádání jiným způsobem,

c|.6
práva členů

1 . Člen svazku má právo:
a) účastnit se prostřednictvím delegovaných zástupců jednání rady svazku,
b) předkládat návrhy a podněty svazku,
c) podílet se na všech akcích pořádaných svazkem, používatjeho zařízení a služeb,
d) volit a být volen do orgánu svazku.

čt. z
Orgány svazku

Orgány svazku jsou:
a) rada svazku
b) předseda svazku
c) jednatel svazku
d) revizor účtu
Rada svazku je nejvyšším orgánem svazku. Členy rady svazku jsou všechny členské
obce svazku zastoupené starostou nebo místostarostou, popřípadě zástupcem
delegovaným zastupitelstvem obce.
Jednání rady svolává předseda svazku, jednání se koná nejméně 1x za půl roku,
PožádáJi o to alespoň 1/3 členů svazku svolá předseda svazku radu do 30 dnů od
obdžení žádosti.
Rada svazku:
a) schvaluje rozpočet a závérečný účet, vč, účetní závěrky
b) rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí,
c) rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí, jejichž hodnota je vyšší než 20.000,- Kč,
d) schvaluje přijetí úvěru,
e) schvaluje zastavení nemovitých a movitých Věcí,
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f) rozhoduje o přijetí a vylouěení ělena svazku,
g) volí předsedu svazku, jednatele svazku a revizora účtu,
h) schvaluje stanovy svazku a jejich změny,
i) stanoví výši vstupního poplatku a členských příspěvků,
j) schvaluje výši a účel mimořádných členských příspěvků,
k) schvaluje rozšíření předmětu činnosti svazku,
l) schvaluje členství v nadacích a jiných zájmových sdruženích,
m) rozhoduje o zániku svazku a způsobu naložení s jeho likvidačním zůstatkem,
n) rozhoduje o dalších věcech týkajících se činnosti svazku.

5, Rada svazku je schopna se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny členů rady, Při hlasování
má každý ělen jeden hlas. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
dvoutřetinové většiny všech členů svazku.

6. Zjednání rady svazku se pořizuje písemný zápis, kteryl, podepisuje předseda a dva
ověřovatelé. Rada svazku může přijmout jednací řád, Ve kterém upraví podrobnosti
jednání.

7. Předseda svazku je výkonným orgánem, ktený řídí jeho činnost v období mezi
zasedáními rady svazku. Funkčním obdobím předsedy svazku jsou čtyři roky.

8. Předseda svazku:
a) zajišťuje plnění usnesení rady svazku,
b) připravuje a svolává jednáni rady svazku,
c) zabezpeěuje hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu,
d) navrhuje valné hromadě vyloučení člena podle Čl. 5 odst. 2. písm. b) stanov svazku
e) rozhoduje o dalších věcech týkajících se činnosti svazku pokud nejsou vyhrazeny

radě svazku.
9. Předseda je statutárním orgánem svazku. Zastupuje svazek navenek a jedná jeho

jménem, řídí jednání rady svazku. Pokud předseda nemůže plnit sVé úkoly, zastupuje jej
jednatel svazku.

'l0. Jednatel svazku zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, Funkčním obdobím
jednatele jsou čtyři roky,

11. Revizor účtu dohlíží na hospodaření svazku, prověřuje, zda jsou opatření přijatá radou
svazku v souladu s obecně závaznými právními normami a stanovami svazku, kontroluje
plnění povinností vyplývajících z členství ve svazku. O svých zjištěních podává zprávu
radě svazku. Funkčním obdobím revizora účtu jsou ětyři roky. Revizor účtu může se
souhlasem rady přizvat ke kontrolním úkonům odborné osoby i když nejsou členy
svazku.

čl. s
zánik svazku

1. Svazek zaniká, rozhodne-li o tom rada svazku způsobem upraveným v čl, 7 odst, 5
těchto stanov. Souěástí usnesení o zrušení svazku musí být ustanovení o způsobu
vypořádání majetku, práv a povinnosti svazku, Vypořádání majetku mezi zanikajícím
svazkem a jednotlivými členy musí vždy respektovat vzájemný poměr výše členských
příspěvků poskytnutých jednotlivými členskými obcemi po dobu jejich členství ve svazku.

2. Svazek zaniká výmazem z registrace po provedení majetkoprávního vypořádání.

čt, s
závěrečná ustanovení

,l. NáVrh na doplnění nebo změnu stanov může podat člen Svazku. o změně nebo doplnění
stanov hlasuje rada svazku způsobem upraveným v Cl. 7 odst. 5 těchto stanov,

2. Stanovy jsou závazné v plném rozsahu pro všechny členy svazku a tito se_zavazují je
dodržovat.


