Dodatek č.r ke stanovám
dobrovolného svazku obcí
svazek obcí Čistá odra
Stanovy dobrovolného svazku obcí ,,Svazek obcí Čista Odra", které jsou
přílohou č.r Smlouvy o vyLvoření dobrovolného svazku obcí ,,Svazek obcí
Cistá Odra", uzavřené s účinnostíode dne 2c.. 10. 2oo5 se mění
a doplňují takto:

Čl. r. Členovésvazku, jejich sídlo a zástupce v době za|oženi

svazku se nahrazqie novýrn textem takto:
I. Členovésvazku, jejich

sídlo

r) Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ:oozg665t, Sídlo Městského

úřadu: Městslý úřad, Náměstí 3,739 rr Frydlant nad Ostravicí
z) Obec Ostravice, IČ: 00297046, Sídlo Obecního úřadu: Obecní úřad,
Ostravice é.p.577, 739 14 Ostravice

Čl.II. Název a sídlo svazku, účelzaloženi a předmět jeho

činnosti se nahrazuje novýrn textem takto:

II. Název a sídlo svazku, předmětjeho činnosti

r) Název svazku: Svazek obcí Čistá Odra
z) Sídlo svazku: Městslcý úřad Fýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 3,

739Ll Frýdlant nad Ostravicí
g) Předmět činnosti svazku:
a) zajištěníkoncepčníhorozvoje a obnovy kanalizací a s nimi
s ouvisej í cich zaíízení
b) koordinace postupů při získávání dotací a subvencí pro rozvoj
a obnovu kanalizací
c) provozováni kanalizace pro veřejnou potřebu, případně zajištění
provozování prostřednictvím třetího subj ektu
d) hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem

Čl. III. Orgány svazku, způsob jejich ustavování, působnost
orgánů svázku a způsob jejich rozhodování se nahrazqie

novýrn textem takto:

III. Orgány svazku, způsob jejich ustavování, působnost
orgánů svazku a způsob jejich rozhodování

r) Orgány svazku

Orgány svazku jsou
a) sněm
b) předseda svazku
c) místopředseda svazku
d) ředitel svazku
e) revizní komise

z) Sněm
a) Sněm je nejvyššímorgánem svazku. Sněm je složen ze zástupců
členslých obcí, a to tak, že kažďá členská obec má na sněmu dva své
zástupce. Zástupcem je starosta členskéobce, místostarosta Členské
obce,- pověřený člen zastupitelstva členskéobce či jiná osoba

b)

c)

na základě plné moci udělené zastupitelstvem.
Každý zástupce členskéobce má na sněmu jeden hlas.
Do působnosti sněmu patří zejména:
nawhovat členslqrm obcím změny a doplňlcy stanov

-

_

_
_
_

schvalovat změny

a

doplňky stanov

po

jejich

schválení

zastupitelstvy všech členslcých obcí
přijímat nové členy svazku po předch ozim schválení zastupitelstvy
členslcých obcí
rozhodovat o ýši, lhůtách a způsobu úhrady vstupního vHadu
přistupující obce a řádných i mimořádných členslcých příspěvků
volit ze svých řad předsedu a místopředsedu svazku, jmenovat
a odvolávat ředitele svazku
určovat celkovou koncepci činnosti svazku
schvalovat účetnízávěrku svazku sestavenou k rozvahovému dni
schvalovat rozpočet svazku azávérečnýúčetsvazku
rozhodovat o nabytí, převodu, pronájmu, výpůjčcea zastavení
majetku svazku kromě movitého majetku, jehož hodnota jednotlivě
nepřesahuj e roo.ooo,-Kč
schvalovat uzavření smlouvy o provozování kanalizace
schvalovat přijetí úvěru, půjčky,dotace
rozhodovai o účastisvazku na podnikání či neziskoých aktivitách

třetích subjektů
nawhovat splynutí, sloučení,rozclělení či zrušenísvazku

[,
I

/

-

projednat a schválit výči stočnéhovčetně příslušnékalkulace
rozhodovat o ostatnich záležitostech svazku, pokud nepodléhají
rozhodování jiného orgánu svazku nebo pokud si rozhodování

vyhradí
d) Sněm rozhoduje nadpolovičnívětšinou hlasů všech zástupců

členslcých obcí.
e) Sněm se schází dle potřeby, nejméně však čýřikrát ročně.

g) Předseda svazku
a) Předseda svazku (dále jen ,,předseda") je statutárním orgánem
svazku. fuai činnost svazku v době mezikonáním sněmů.
b) Předsedu volí sněm ze srfch řad na pnnrím zasedání po volbách
do zastupitelstev obcí a rovněž v případě zániku jeho oprávnění
zastupovat členskou obec ve svazku. Funkčníobdobí předsedy končí
zvolením nového předsedy.
c) Do působnosti předsedy patří zejména:
svolávat sněm a zajišťovat společně s ředitelem svazku obsahově
a organizačně jeho průběh
zajišťovat plnění usnesení sněmu
řídit a kontrolovat práci místopředsedy a ředitele svazku
jednat jménem svazku ve všech věcech a podepisovat za svazek

-

listiny

zajišťovat hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu
rozhodovat o nabytí, převodu, pronájmu, výpůjčcea zastavení
movitého majetku svazku, jehož hodnota jednotlivě nepřesahuje

roo.ooo,-Kč
- uzavirat smlouvy a přijímat dalšíprovozní opatření v5rplývající
z předmětu činnosti svazku, pokud hodnota plnění činí1oo.ooo,Kč - 5oo.ooo,-Kč
d) Předseda rykonává působnost ředitele svazku, pokud tato funkce
není obsazena.

4) Místopředseda svazku
a) Místopředseda svazku (dále jen ,,místopředseda") zastupuje předsedu
svazku v době jeho nepřítomnosti v celém rozsahu jeho pravomocí.
b) V době jeho přítomnosti plní § úkoly, kterými ho pověří předseda.
c) Místopředsedu volí sněm ze sých řad na prvním zasedání po volbách
do zastupitelstev obcí a rovněž v případě zániku jeho oprávnění
zastupovat členskou obec ve svazku. Funkčníobdobí místopředsedy
končízvolením nového místopředsedy.

s) Ředitel svazku
a) Šeditelsvazku (dále jen ,,ředitel") je ýkonným orgánem svazku.
Ředitele jmenuje a odvolává sněm. Ze srré činnósti je ředitel

odpovědný sněmu.
b) Do působnosti ředitele patří zejména:
- v5ňizovat běžnou administratirmí a organizačníagendu svazku
a připravovat pracovní materiály pro předsedu, místopředsedu,
sněm a revizní komisi
- zajišťovat plnění usnesení sněmu
- zajišťovat hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu
- zajišťovatvedení účetnictvía přezkoumání hospodaření svazku
- předkládat sněmu účetnízávěrku svazku sestavenou
k rozvahovému dni
- předkládat sněmu ročnírozpočet azávérečnýúčetsvazku

,

-

uzavítat smlouvy a přijímat dalšíprovozní opatření vyplývající
z předmětu činnosti svazku, pokud hodnota plnění nepřesáhne
roo.ooo,-Kč
plnit úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči

zaměstnancům svazku
schvalovat interní předpisy a směrnice svazku
jednat za svazek ve věcech, které spadají do jeho kompetence
a podepisovat za svazekv těchto věcech listiny
_ zajišťovat archivaci písemnostísvazku
c) Reditel se zúčastňujezasedání sněmu s hlasem poradním.

6)Revizní komise

a) Revizní komise je č§řčlenná. Její členy volí zastupitelstva členslých
obci ze sých řad, a to každá obec po dvou členech. Funkčníobdobí
revizní komise končídnem vo]eb do zastupitelstev obcí. Pokud dojde
v průběhu funkčníhoobdobí v důsledku odvolání z funkce, vzdání se
funkce či z jiného důvodu k ukončeníýkonu funkce člena revizní
komise, příslušnézastupitelstvo zvo|i na nejbližšímzasedání nového
člena revizní komise. Členswív revizní komisi je neslučitelnés funkcí
starosty členskéobce, místostarosty členskéobce a pověřeného či
zmocněného zástupce členskéobce na sněmu a rovněž s funkcí
ředitele svazku.
b) Členovérevizní komise si volí ze sých řad předsedu revizni komise
uždy na dané funkčníobdobí, v případě nezvolení předsedy pro
rovnost hlasů bude předseda určen losem.
c) Revizní komise kontroluje činnost svazku ve smyslu dodržování
právních předpisů
přijaých rozhodnutí svazku, kontroluje

a

/

jeho finančnímiprostředtcy. Revizní
komise přezkoumává účetnízávěrku svazku sestavenou
k rozvahovému dni. O své kontrolní činnosti sepisuje komise zápis,
kteú předHádá předsedoú svazku. Ten je povinen tento zápis
předložit nejbližšímuzasedání sněmu a následně zastupitelstvrim
členslých obcí
d) Členovérevizní komise mají právo nahlížetdo všech účetníchdoHadů
i jiných písemností svazku.
e) Revizní komise jedná z vlastní iniciativy, popř. ji můžepověřit ke
konkrétníkontrolní činnosti sněm.
0 Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
Jednání revizní komise svolává její předseda. Revizní komise
rozhoduje většinou hlasů svých členů,přičemžv případě rorrnosti platí
hlas jejího předsedy. O zasedání revizní komise se pořizuje zápis
podepsaný všemi přítomnými členy.
d Při provádění kontroly musí být přítomni minimálně dva členové
hospodaření s majetkem svazku

a

revizní komise. Pravidla kontroly se řídípřiměřeně zákonem

č.

55zlt9gt Sb.,o státní kontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů.
h) Revizní komise je oprávněna svolat sněm, a to v případě závažných
zjištěnía poté, co předseda svazku zůstal po dobu dvou ýdnů ve
svolání sněmu nečinný.

Čl. fV. Jednání orgánů svazku se ruší.
Čl.V. Majetek svazku se ruší.

Čl. \rI. Zdtoje příjmůsvazku obcí se nově označqie jako čl. fV.
a nahrazuje se novým textem takto:
fV. Vklady členůa ostatní zdroje příjmůsvazku obcí
t) Zdroje příjmůsvazku tvoří zejména:
a) vstupní vHad
b) řádné člensképříspěvlcy
c) mimořádné člensképříspěvky
d) dotace, graný, dary
e) úvěry a půjčky
f) příjem z vlastní hospodářské činnosti
z) Vstupní vklad členůpíi založenísvazku činíz5 ooo,- Kč.VstupnívHad
je splatný do deseti dnů ode dne, kdy poslední obec připojí svůj podpis
pod zakl áďajici smlouvu a tyto stanovy.
ál výSi a termín splatnosti řádného ročníhočlenskéhopříspěvku určuje
sněm, a to vždy do 3r.3.toho kterého roku.

schvaluje
mimořádného členskéhopříspěvku
splatnosti
termín
a
4)výši
ďlenské obce' která
sněm po pr.a.ňárim schvál;i-;.t"pitelstvem
á]*"ráá"l, členslcý příspěvek bude hradit,

účgni"Ya daňová
_pros}ř:Sů,
Čl. vII. Správa finančních
j"fi; čl. V. a nahrazuje se novýrn
,ro.rc óznačuj"
agenda
".
textem takto:

V. Správa finančníchprostředků

s§ku zííďísvazek ÚČet u peněŽního Ústavu,
p.iďr;;J-právo k účturirae mít Předseda
iehož výběr schválí sněm.
Za

tňelem bezhotovostního

á místopředseda svazku,

svazku obcí, vztahy členů
čl. vI11. práva a povinnosti členů
a nahrazuje se novým
a svazku se nově óznačuj" Í"l." rr. vI.
textem takto:

VI. Práva a povinnosti členůsvazku obcí

členů:

_!^ a^ _^ol,^Ánrrtí
cně
rozhodnutí sněmu
a) dodržorruř,rru*enou smlouvu, stanovy
ve svazku, zejména uhradit
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*
,uurt
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mohla ztížit
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vykonávat
zástupců
súch
prostř.arii.wi_
d)
v orgánech svazku

r) Povinnosti

,á;ěi

,r'Ju;3"Ť*ň
činnosti svazku své zájmy a záméry
prostředni.F_
-'
v souladu sě zájmy .a_zá,*Uo svazku
majetku
se o spríivě
u) nátliz.t ďo riůetnictr knih a přesvědčovat
funkce
.) in:T*dnictvím súch zástupců vykonávat

o
.l

v orgánech

zisku svazku dle pravidel, určených
dosaženém
na
se
i[líf;|
sněmem
póaauat náwhy a podněty k činnosti svazku

Čl.IX. Způsob rozdělení zisku a podíl členůna úhradě ztráty
svazku se nově označuje jako čl. VII. a nahrazaje se nowým

textem takto:

VIr. Způsob rozdělení zisku a podíl členů
na úhradě ztráty svazku
Případný zisk neb o ztráta se rozděli mezi členy svazku v poměru k výši
vložených finančníchprostředků jednotlivých členslých obcí do svazku,
pokud sněm nerozhodne hlasy všech členských obcí pro jiné rozdělení.

Čl. X. Podmínlqy přistoupení, podmínky qystoupení

a vypořádáni majetkového podílu se nově označuje jako čl.
VIIr. a nahrazuje se noým textem taliito:
VIII. Po drnínky přistoup ení, p o dmínlcy vystoup ení
a vypořádání majetkového podílu

t)

Prvními členy svazku

sých

se stávají zakladatelské obce,

které

zastupitelstev vyjádřily svuj souhlas se
zakladatelslcými dokumený svazku.
z) O členstvíve svazku mohou požádat písemně i dalšíobce. Jejich
členstvíwnikne nazálďadě rozhodnutí přijatého dle těchto stanov.

prostřednicMm

g) ČlensWíve svazku zaniká
výpovědí členskéobce

-

neuhrazenim členslých příspěvkůdo 12 měsícůode dne jejich
splatnosti
dohodou členů
+) Vlpovědní lhůta je 6 měsíců.Písemná výpověď musí bfi podána
nejpozději do 30.6. kalendářního roku tak, aby členstvískončilo
k poslednímu dni běžnéhoroku. Jiný termín je přípustný jen
ve vfiimečných případech anazáHadě rozhodnutí sněmu.
5) Dohodou je možnéukončit členstvíza předpokladu, že s tím yysloví
souhlas všichni členovésvazku.
6) Obec, které skončilo členstvíve svazku, odpovídá i nadále spolu
s ostatními členy svazku za závazl<y svazku, které vznikly v době, kdy byla

členem svazku.

7)Vystupujícíčlen má právo na vypořádání majetkového podílu..
Vypořádání bude provedeno na základě účetnízávérl<y ke dni zániku
člensM. Ocenění podílu pro tento účelbude stanoveno podle účetní

hodnoty majetku

po odpočtu závazki s rlljimkou

dlouhodobého
jehož
hodnota bude sníženao částku,
hmotného či nehmotného majetku,

která odpovídá odpisům dle z. č. s86ltg9z Sb. Podíl se určuje poměrem
vložených finančníchprostředků jednotliých členslých obcí do svazku.

Čl. XI. Yzájernné vztahy, obsah a rozsah kontroly svazku obcí
členslcýrni obcemi se nově označuje jako čl. IX. a nahrazuje se
novýrn textem takto:
IX. Obsah a rozsah kontroly svazku obcí členslcýrni obcemi
1. Členskéobce mohou kontrolovat svazek obcí v rozsahu platných

právních předpisů.

2.

Zastupitelstvům členslých obcí se po schválení sněmem předkládá
účetnízávěrka sestaven ákrczvahovému dni a závéreénýúčetsvazku.

3. Členskéobce mohou kontrolovat prostřednictvím sých

zástupcŮ
činnost svazku, plnění usnesení orgánů svazku a hospodaření svazku.
4. Kontrola je uskutečňována zejména nahlíženímdo písemností svazku,
výádánim informací od předsedy svazku či sněmu.

Čl. XII. Ostatní se nově označuje jako čl. X. a nahrazuje se

novýrn textem takto:

X. Zrnény stanov

r)

Zmény a doplň\y těchto stanov schvaluje sněm po předchozím

schválení zastupitelstvy všech členslcých obcí svazku.
z) Zmény nebo doplnění stanov rryžadujívždy písemnou formu, ČÍslujíse
jako dodatlcy a musí být vždy nedílnou součástístanov původních.
3) Po schválení změn či doplnění stanov je předá předseda svazku

IGajskému úřadu Moravskoslezského kraje k registraci a po jednom
vyhótovení členůmsvazku. Po schválení změn či doplnění stanov mŮŽe
předseda svazku dle potřeby vydat úplnéznění stanov, které předá
&enům svazku. Vydání úplnéhoznéni stanov nepodléhá schválení sněmu
ani registraci Kraj slcým úřadem Moravskoslezského kraj e.

Čl.XIII . Zrašení,lilwidace a zánik svazku se nově označuje

jako čl. XI. a nahrazuje se novýrn textem takto:

XI. Zrašení,lilcyidace a zánik svazku
r) Svazek

se zrušuje dohodou členslých obcí

/

z)

a) o zrušenibez právního nástupce
b) o sloučenís jinou právnickou osobou
c) o splynutí s jinou právnickou osobou
d) o rozdělení

Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se
likvidace. Na průběh li}vidace se přiměřeně použijíustanovení
obchodního zákoníku v platném znéni, pokud ze stanov neryplývá něco

jiného. Na rozdělení likvidačníhozůstatku mezi členy svazku
přiměřeně použije čl. VII. těchto stanov.
3) Svazek zanikáťymazem z registrace.

se

Čl. XIV. Závérečnáustanovení se nově označuje jako čl. XII.

a nahrazaje se novýrn textem takto:

xrl.

závéreéná ustanovení

r) Stanovy, jejich dodatky či úplná znění se vydávají v takovém poČtu

vyhotovení, aby po jednom obdržela každá členská obec, jedno bude
zasláno lGajskému úřadu Moravskoslezského kraje, jedno vyhotovení
bude uloženo v sídle svazku.
z) Stanovy podepisují starostové členslcých obcí a předseda svazku.
3) Stanovy a jejich dodatt<y nabývají platnosti a účinnostiv den, kdy je
schválí sněm, pokud v nich nebude uveden pozdějšíden účinnosti

Dodatek č. r ke stanovám dobrovolného svazku obcí svazek obcí Čistá
Odra byl schválen sněmem Svazku obcí Čistá Odra dne 24lo.2ou2
a nabývá účinnostidne 1.1.2013.
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starostka města Frýdlant nad Ostravicí

Ing. Miroslav Mališ
starosta obce ostravice

Ing.lvo Hudeček
př96seda svazku
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