STANOVY SVAZKU OBCÍ MILEVSKA
úplné znění

Čl. 1
Název a sídlo svazku.

Název: Svazek obcí Milevska
IČO: 65986580
Sídlo: Kovářov 63, 398 55 Kovářov
Číslo účtu: 641033339/0800
Telefon: 382/594 218

Čl. 2
Členské obce

Poř. č.

Obec
1 Bernartice

Zástupce obce

IČO

Adresa

Souhrada Pavel

00249530

Bernartice

Telefon
382 585 211

Nám. svobody 33,
398 43 Bernartice
2 Borovany

Dolejšková Ivana

00511455

Borovany 23

382 585 078

398 43 Bernartice
3 Božetice

Kofroň Jaroslav

00249556

Božetice 17

382 581 433

399 01 Milevsko
4 Branice

Češka Stanislav

00249564

Branice 77

382 589 253

398 43 Bernartice
5 Hrazany

Ing. Bolek Luboš

00249670

Hrazánky 7

382 594 224

399 01 Milevsko
6 Hrejkovice

Kašparová Hana

00249688

Hrejkovice 88

382 524 138

399 01 Milevsko
7 Chyšky

Ing. Maksa Miroslav

00249718

Chyšky 27
399 01 Milevsko

382 591 206

8 Jetětice

Novotný Ladislav

00249734

Jetětice 122

382 587 452

398 48 Jetětice
9 Jickovice

Fišer Jiří

00511471

Jickovice

382 583 694

399 01 Milevsko
10 Kovářov

Hroch Pavel

00249777

Kovářov 63

382 594 138

398 55 Kovářov
11 Křižanov

Kohout Jaroslav

00476188

Křižanov

382 589 257

398 43 Bernartice
12 Kučeř

Bartůněk Bohuslav

00249807

Kučeř 35

382 583 780

398 34 Kučeř
13 Květov

Veselá Alena

00511480

Květov 7

382 583 751

399 01 Milevsko
14 Milevsko

Bc. Herout Zdeněk

00249831

Nám. E. Beneše 420

382 504 111

399 01 Milevsko
15 Okrouhlá

Tupý Pavel

00583863

Okrouhlá 10

382 581 031

398 43 Bernartice
16 Osek

Čunát Stanislav

00511684

Osek 38

382 526 039

399 01 Milevsko
17 Přeborov

Nedvěd Josef

00583987

Přeborov

382 584 126

399 01 Milevsko
18 Přeštěnice

Zíka Miroslav

00250040

Přeštěnice 42

382 584 531

399 01 Milevsko
19 Sepekov

Sedláček Stanislav

00250091

Sepekov 174

382 581 274

399 01 Milevsko
20 Stehlovice

Blažek Václav

00582051

Stehlovice 46

382 584 250

398 43 Bernartice
21 Veselíčko

Bauška Zdeněk

00476463

Veselíčko 24

382 589 284

398 42 Veselíčko
22 Vlksice

Koutník Vladimír

00511994

Vlksice 4

382 584 546

399 01 Milevsko
23 Zbelítov

Kothera Karel

00511692

Zbelítov 8

382 526 274

399 01 Milevsko
24 Zběšičky

Pileček Petr

00511463

Zběšičky 8

382 585 624

398 43 Bernartice
25 Zhoř

Kofroň Jaroslav

00250287

Zhoř 40

380 120 747

399 01 Milevsko
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Čl. 3
Předmět činnosti.
Dobrovolný svazek obcí vzniká za účelem ekonomického a sociálního rozvoje regionu.
Program rozvoje obsahuje:
1) podpora rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
2) školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
3) podpora rozvoje turistiky a propagace cestovního ruchu
4) ochrana a tvorba životního prostředí
a) sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů
b) ochrana zdrojů pitné vody
c) čistota ovzduší a jeho ozdravění
5) péče o krajinu
6) doprava a dopravní obslužnost
7) technická infrastruktura regionu
a) zásobování pitnou vodou
b) čištění odpadních vod
c) elektrifikační síť
d) plynofikace
e) telekomunikační síť
8) bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu
Zakladatelé si vyhrazují v průběhu právní existence svazku rozšířit svoji činnost ve smyslu
ust. §50 odst. 1)zák.č.128/2000 Sb., v platném znění.

Čl. 4
Majetkové poměry
1) Majetek svazku obcí je tvořen členskými příspěvky obcí, a to ve výši 25,- Kč na
každého trvale žijícího obyvatele podle stavu k 31. 12. předchozího roku, a dále pak
dalšími příjmy jako např. dotacemi, příspěvky, dary, jakož i věcmi, které jsou z těchto
prostředků pořízeny. V případě nutnosti může být změněna výše členského příspěvku
rozhodnutím VH do 30. 09. příslušného roku. Členský příspěvek na příslušný rok je
splatný do 31. 3. kalendářního roku.
2) Hmotný majetek je samostatně evidován a účetně veden podle předpisů a všechny
účetní případy musí být řádně doloženy.
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3) Valná hromada stanovuje výši členského vkladu pro další obce vstupující do svazku
obcí, který je splatný do tří měsíců ode dne přijetí valnou hromadou za člena svazku.
4) Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem
svazku obcí Milevsko (dále jen SOM). Mohou být použity jen k realizaci předmětu
činnosti svazku , jak je vymezen v těchto stanovách, jakož i hrazení mzdových
a věcných nákladů realizační skupiny, případně předsedy a výdajů nutných k dosažení
předmětu činnosti SOM.

Čl. 5
Hospodaření svazku
1) SOM sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí podle zákona
128/2000 Sb.
2) SOM vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích
a finančních vztazích k členským obcím.
3) Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být
vhodným způsobem zveřejněny ve všech členských obcích nejméně 15 dnů před
projednáním na zasedání valné hromady SOM, aby se k němu mohli občané obcí
vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok
mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně prostřednictvím
pověřeného zástupce na valné hromadě SOM.
4) Představenstvo SOM je oprávněno rozhodovat o zadání a výběru dodavatele veřejné
zakázky.
5) SOM může zřídit rezervní fond, případně podle potřeby další fondy. Prostředky fondů
nelze SOM odejmout a případné zůstatky jednotlivých fondů se převádějí do dalších
období.
6) Případný zisk po provedení odvodů a přídělů do rezervního fondu využívá SOM po
schválení valnou hromadou.
7) Podpisové právo k čerpání finančních prostředků SOM u příslušného peněžního
ústavu má předseda a místopředseda SOM, případně další členové představenstva
schváleni představenstvem.
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Čl. 6
Členství ve svazku obcí
1) Členství zakládajících obcí v SOM vzniklo podpisem smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Milevska. Další obec může přistoupit ke svazku se
souhlasem valné hromady SOM. Při vstupu musí nový člen písemně prohlásit, že
přistupuje ke stanovám SOM a doloží usnesení zastupitelstva obce.
2) Členství zaniká výpovědí odsouhlasenou dle zákona o obcích zastupitelstvem obce.
Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
písemném podání výpovědi. Nekončí však dříve než posledním dnem měsíce, v němž
došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který dal výpověď. Vystupující
člen svazku nemá nárok na vrácení členského příspěvku za předchozí roky a za
kalendářní rok, ve kterém dal výpověď.
3) Důvodem k zániku členství je i odmítnutí splácení členského příspěvku na příslušný
rok. Pokud nebude členský příspěvek splacen do jednoho měsíce po upozornění na
uplynutí stanovené lhůty, příp. jeho splacení řešeno jiným způsobem, zaniká členství
obce v SOM prvním dnem následujícího měsíce.

Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1) Členové mají právo jmenovat svého zástupce do valné hromady SOM a jeho
prostřednictvím se podílet na činnosti svazku.
2) Členové jsou povinni vyvíjet veškerou činnost svazku tak, aby bylo dosaženo cílů
svazku vyplývajících z předmětu činnosti a zdržet se veškerého jednání ohrožujícího
a poškozujícího SOM.
3) Členové mají další práva a povinnosti vyplývající pro ně ze stanov, statutu, jednacího
řádu a rozhodnutí orgánů SOM.

Čl. 8
Orgány svazku
1) Orgány svazku jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo
c) předseda
d) místopředseda
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e) kontrolní a revizní komise
Pravomoci orgánů svazku jsou upraveny ve statutu a jednacím řádu SOM.
2) Každý člen svazku jmenuje do valné hromady jednoho zástupce, kterého může
kdykoli odvolat. Každý člen svazku má jeden hlas.
3) Předseda, případně místopředseda jedná jménem svazku. Podepisování za svazek se
děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda.

Čl. 9
Zánik svazku
1) O zrušení svazku obcí může rozhodnout valná hromada, podle § 20j občanského
zákoníku. Svazek se zrušuje dohodou a zaniká výmazem z registru vedeného
u příslušného orgánu.
2) Při likvidaci SOM rozhodne valná hromada, jak bude naloženo s jeho majetkem.
3) Zanikne-li SOM bez právního nástupce, bude provedena likvidace a valná hromada
určí likvidátora. Působnost likvidátora může plnit představenstvo nebo jiná osoba.
4) Likvidace svazku a likvidátor se zapisují do registru vedeného u příslušného orgánu
a název společnosti se doplňuje slovy ,,v likvidaci“.
5) Působnost likvidátora se omezuje na úkony potřebné k provedení likvidace. Likvidátor
je povinen o vstupu do likvidace vyrozumět všechny osoby a orgány, které jsou
likvidací dotčeny. Ke dni zahájení likvidace se sestaví účetní uzávěrka a další účetní
výkazy.
Likvidátor je povinen učinit všechny potřebné úkony, zejména:
a) dokončit běžné záležitosti,
b) vypořádat odvody, daně, poplatky,
c) vypořádat závazky a pohledávky mimo SOM i mezi jeho členy,
d) realizovat prodej majetku k pokrytí pohledávek SOM,
e) podávat zprávy valné hromadě,
f) sestavit účetní uzávěrku ke dni ukončení likvidace.
6) Valná hromada účetní uzávěrku spolu se zprávou o výsledku likvidace projedná na
valné hromadě svazku a

předseda podá návrh na výmaz z registru vedeného

u příslušného orgánu.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Změny a doplňky těchto stanov lze provést jen se souhlasem valné hromady SOM,
a to formou číslovaných dodatků tvořících ucelenou řadu.
2) Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou dne 25. 6. 2010.
3) Schválením těchto stanov se ruší stanovy SOM ze dne 7. 12. 2001.

Přílohy: 1.statut
2. jednací řád

Předseda svazku:………………………………
Pavel Hroch

Ve Stehlovicích dne 25. 6. 2010
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