STANOVY
svazku obcí
„Mikroregion Chrudimsko“

( Úplné znění podle stavu k datu……….)
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STANOVY
svazku obcí

„ Mikroregion Chrudimsko.
Článek 1.
Založení svazku.
Svazek obcí Mikroregion Chrudimsko (dále jen svazek) je dobrovolným svazkem obcí
ve smyslu ustanovení § 49, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
zaregistrovaný Okresním úřadem v Chrudimi dne 2.1.2002 a do současné doby vedený
v rejstříku svazku obcí Krajským úřadem Pardubického kraje.
Svazek hospodaří a provádí kontrolu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Členy svazku jsou:
Obec Bořice,
Obec Bylany,
Obec Dolní Bezděkov,
Obec Dvakačovice,
Obec Honbice,
Obec Horka,
Město Chrast,
Město Chrudim,
Obec Kočí,
Obec Lány,
Obec Licibořice,
Obec Lukavice,
Obec Mladoňovice,
Obec Morašice,
Obec Nabočany,
Obec Orel,
Obec Přestavlky,
Obec Rabštejnská Lhota,
Obec Řestoky,
Město Slatiňany,
Obec Sobětuchy,
Obec Stolany,
Obec Trojovice,
Obec Třibřichy,
Obec Tuněchody,
Obec Úhřetice,
Obec Vejvanovice,
Obec Zaječice,
Obec Zájezdec,

Bořice 93, 53862,
Bylany 77, 53801,
Dolní Bezděkov 9, 53862,
Dvakačovice 73, 53862,
Honbice 49, 53862,
Horka 53, 53851,
Náměstí 1, Chrast, 53851,
Resselovo nám. 77, Chrudim 53716,
Kočí 92, 53861,
Lány 14, 53701,
Licibořice 17, 53823,
Lukavice 1, 53821?
Mladoňovice 14, 53821,
Morašice 17, 53802,
Nabočany 16, 53862,
Orel 38, 53821,
Přestavlky 86, 53833,
Rabštejnská Lhota 130, 53701,
Řestoky 18, 53851,
T.G. Masaryka 36, Slatiňany, 53821,
Pouchobrady 4, 53701,
Stolany 114, 53803,
Trojovice 77, 53833,
Třibřichy 10, 53701,
Tuněchody 2, 53701,
Úhřetice 36, 53832,
Vejvanovice 11, 53862,
Zaječice 4, 53835,
Zájezdec 38, 53851,

IČ:00269883
IČ:00269905
IČ:00483575
IČ:00484466
IČ:00270113
IČ:00270121
IČ 00270199
IČ:00270211
IČ:00270288
IČ:00484768
IČ:00497011
IČ:00270431
IČ:00270521
IČ:00270547
IČ:00270563
IČ:00270636
IČ:00486264
IČ:69171289
IČ:00270873
IČ:00270920
IČ:00270938
IČ:00654752
IČ:00271063
IČ:00485365
IČ:00271080
IČ:00271101
IČ:00271136
IČ:00271233
IČ:00654663
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Název svazku obcí: Mikroregion Chrudimsko
Sídlo svazku: Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01
IČ: 70950792
Článek 2.
Předmět činnosti.
Předmětem činnosti svazku je především spolupráce sdružených obcí v oblasti
- hospodaření s odpadními vodami a ostatními odpady
- školství a tělovýchovy
- kultury
- tvorby a údržby krajiny
- koordinace dopravy
- koordinace výhledových plánů obcí v rámci obecních Programů obnovy
venkova, společný postup při využívání programů Evropské unie
- poskytování nebo zprostředkování služeb členským obcím
podporujících shora specifikovaný předmět činnosti svazku, včetně
poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).
- další nespecifikovaná činnost související s oblastmi uvedenými
v ustanovení § 50 odst. 1 zákona o obcích

Článek 3.
Majetek svazku.
1) Majetkem svazku je majetek a majetková práva postoupená pro svazku
jednotlivými jeho členy a majetková práva získaná vlastní činností svazku.
2) Svazek odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností. Přesahuje-li
potřeba krytí závazků možnosti svazku, podílejí se na jejím krytí jednotliví členové
svazku.
3) Svazek může na základě smlouvy hospodařit s majetkem jiných fyzických
nebo právnických osob.
4) 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 ročního závěrečného účtu musí být členským právnickým osobám
doručen nejméně 30 dnů před projednáváním ve valné hromadě svazku.
5) Příjmy svazku tvoří zejména:
a) příjmy z vlastní činnosti svazku
b) úvěry, sdružené prostředky, dary a jiné nahodilé příjmy
c) výnos majetku svazku
d) pravidelné roční příspěvky členů stanovené valnou hromadou svazku
e) mimořádné příspěvky členů svazku, vázané na realizaci konkrétních
záměrů
f) dotace ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie
Svazek vede účetní evidenci o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a
finančních vztazích ke členům svazku.
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6) Přebytky hospodaření z běžného roku se převádějí do roku příštího. Případné
ztráty budou hrazeny z mimořádných příspěvků členů, případně z hospodářské činnosti
v dalším období
Článek 4.
Členství ve svazku
1) Členem svazku se může stát obec na základě přihlášky schválené obecním
zastupitelstvem a přistoupením k zakladatelské listině a stanovám svazku obcí. Členství
přihlašující se obce vzniká schválením přihlášky valnou hromadou svazku a zaplacením
vstupního poplatku.
2) Členství ve svazku zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemné výpovědi schválené obecním
zastupitelstvem a doručené radě svazku. Členství ve svazku zaniká k 31.12.
kalendářního roku, ve kterém byla výpověď dána. Výpovědní lhůta je 6 měsíců.
b) vyloučením člena na základě neplnění povinností vyplývajících ze
členství ve svazku přes předchozí výzvu k nápravě stavu. Vyloučení schvaluje valná
hromada svazku. Členství zaniká po uplynutí 30 dnů od usnesení valné hromady o
vyloučení.
3) V případě zániku členství vyplatí svazek obci, jejíž členství zaniká, finanční
částku ve výši poměrné části ročního příspěvku a mimořádných příspěvků. Majetek
vložený členskou obcí, nebudou-li tomu překážet dotační podmínky, bude vystupující
obci smluvně vrácen. Toto vypořádání provede svazek nejdéle do 1 roku ode dne zániku
členství. V případě dohody lze provést majetkové vypořádání jiným způsobem. Dohoda
bude vždy písemná a uzavřena před vystoupením či vyloučením člena.
Článek 5.
Práva a povinnosti členů sazku
1) Členové svazku mají právo:
a) účastnit a podílet se na všech akcích zajišťovaných svazkem, používat
jeho zařízení a služby včetně zprostředkovatelských
b) prostřednictvím delegovaných zástupců se účastnit jednání valné
hromady svazku
c) předkládat návrhy a podněty k činnosti sdružení a vyjadřovat se k
činnosti svazku
d) volit a být voleni do orgánů svazku
2) Povinnosti členů svazku:
a) důsledně se řídit stanovami svazku
b) řádně a včas plnit své finanční a majetkové povinnosti vůči svazku
c) poskytovat orgánům svazku pravdivé informace k zabezpečení poslání
svazku a ochraně společných zájmů
d) dbát ochrany společných zájmů a účelně propagovat činnost svazku
3) Rozhodnutí orgánů svazku mají charakter stanovisek, doporučení či jiných
společných prohlášení. Jsou stejně závazná pro všechny členy svazku, kteří s nimi
vyslovili prostřednictvím svých zástupců v orgánech souhlas. Jedná-li člen, který
dobrovolně přijal závaznost rozhodnutí v rozporu s tímto rozhodnutím, je povinen na tuto
skutečnost orgány svazku upozornit. Jestliže tak neučiní je možné takovéto jednání
posuzovat jako jednání proti zájmům svazku a může pak být důvodem k vyloučení člena
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Článek 6.
Orgány svazku.
1)

Orgány svazku jsou:
a) valná hromada
b) výbor svazku
c) kontrolní komise
d) předseda svazku
e) místopředseda svazku

2)

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku.
a) Členy valné hromady jsou všichni členové svazku zastoupení jedním
zástupcem. Zástupcem je vždy starosta, případně místostarosta členské obce,
nebo člen zastupitelstva členské obce, jimi písemně zplnomocněn v případech,
kdy starosta či místostarosta nemohou být přítomni na valné hromadě.
Zplnomocnění bude přiloženo k prezenční listině jednání valné hromady.
b) Jednání valné hromady svolává výbor svazku nejméně 1 x za půl roku. O
svolání valné hromady může mimo to požádat alespoň 1/3 členů svazku nebo
sám předseda svazku. Výbor pak svolá valnou hromadu do 30 dnů od podání
takové žádosti.
c) Valná hromada mikroregionu:
volí a odvolává předsedu, místopředsedu a členy výboru svazku,
předsedu a členy kontrolní komise
schvaluje stanovy svazku a jejich změny
schvaluje změny a rozšíření předmětu činnosti
schvaluje přijetí nových členů svazku
rozhoduje o vyloučení člena svazku
schvaluje výši vstupního poplatku a výši ročního příspěvku na
činnost svazku
8. schvaluje výši a účel použití mimořádných příspěvku
9. schvaluje roční rozpočet, závěrečný účet svazku a účetní závěrku
mikroregionu za rok minulý
10. schvaluje společné dokumenty a rozhodnutí
11. rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí
12. rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí, jejichž hodnota je
vyšší než 100.000 Kč
13. schvaluje přijetí úvěru
14. schvaluje zástavu movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví
svazku
15. schvaluje výši odměn předsedy, místopředsedy, případně
ostatních zástupců obcí ve valné hromadě
16. schvaluje mzdu a odměny zaměstnanců svazku v mezích obecné
právní úpravy
17. schvaluje účast svazku na podnikání jiných osob a členství v
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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nadacích a jiných zájmových sdruženích a dohody o spolupráci
nebo společné činnosti s jinými právnickými a fyzickými osobami v
mezích obecné právní úpravy
18. rozhoduje o zániku svazku a způsobu vypořádání likvidačního
zůstatku
19. rozhoduje o výpovědích a o dalších věcech týkajících se svazku

3)

d)

Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů svazku. Za každého člena=obec je přítomen zástupce, který
má v hlasování pouze jeden hlas. Usnesení se přijímá nadpoloviční
většinou přítomných členů-obcí. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy svazku. To však neplatí, je-li rozhodováno o změně stanov
svazku obcí viz. čl 8.

e)

Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda
svazku a ověřovatel.

Výbor svazku.
Výbor svazku je výkonným orgánem, který řídí činnost svazku mezi zasedáními
valné hromady. K jednáním se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda
výboru svazku. Počet členů výboru je sedmičlenný. Výbor má předsedu,
místopředsedu a členy. Předseda svazku je zároveň předsedou výboru. Funkční
období výboru je čtyřleté.
a) Výbor:
1. - zajišťuje splnění usnesení valné hromady
2. - řídí činnost a hospodaření svazku podle plánů a rozpočtů
3. - připravuje a svolává jednání valné hromady
4. - rozhoduje o nabytí a převodech movitých věcí s hodnotou nižší
než 100.000Kč
5. - organizuje soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek
6. - rozhoduje o počtu zaměstnanců svazku a jejich odměňování
7. - navrhuje valné hromadě přijetí nového člena nebo vyloučení
stávajícího člena
8. - rozhoduje o všech dalších věcech, které nejsou vyhrazeny valné
hromadě
b) Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Každý člen
výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda svazku.

4)

Kontrolní komise .
Kontrolní komise je pětičlenná. Funkční období členů kontrolní komise je
čtyřleté. Členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy výboru svazku.
Kontrolní komise plní zejména tyto úkoly:
- Prověřuje, zda jsou plněna opatření přijatá valnou hromadou a výborem
svazku v souladu s obecně platnými právními předpisy a normami a
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-

stanovami svazku
Dohlíží na hospodaření svazku.
Kontroluje plnění povinností členů vyplývajících ze členství ve svazku.
Dohlíží na výkon působnosti výboru při uskutečňování schválených
záměrů svazku
Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a
záznamů týkajících se činnosti svazku.
Kontroluje vedení účetnictví svazku, přezkoumává účetní uzávěrku
Provádí cílenou kontrolu podle požadavku kteréhokoliv člena svazku.

Kontrolní komise o svých zjištěních podává zprávu valné hromadě. Ke svým jednáním
se schází podle potřeby, nejméně 1x za rok,
5) Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.
Svazek zastupují navenek a jednají jeho jménem. Za svazek podepisuje
samostatně předseda. Předseda řídí jednání valné hromady a jednání výboru.
Místopředseda svazku je povolán ke všem úkonům až v době nepřítomnosti
předsedy svazku.
Funkční období předsedy a místopředsedy svazku je čtyřleté.
a) Předseda svazku se zmocňuje ke schvalování a provádění rozpočtových
opatření takto:
a. Rozpočtové příjmy v neomezené výši
b. Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy
rozpočtové skladby) do výše 200 000,- Kč celkem za jedno rozpočtové
opatření
c. Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude předseda svazku
informovat VH na nejbližším příštím zasedání.
Článek 7.
Zrušení a zánik svazku.
1. Nepřechází-li celé jmění na právního nástupce, zrušuje se Svazek likvidací, o
které rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou členů po předchozím projednání
v zastupitelstvech členských obcí. Valná hromada určí den vstupu do likvidace a jmenuje
likvidátora dle občanského zániku, zároveň rozhodne o odměně likvidátora.
2. Vstup do likvidace a volbu likvidátora je svazek obcí povinen oznámit
krajskému úřadu.
3. Součástí usnesení o zrušení svazku je postup vypořádání majetku, práv,
povinností a závazku svazku. Vypořádání majetku musí respektovat vzájemný poměr
vstupních poplatků a mimořádných příspěvků poskytnutých jednotlivými členy do svazku
po dobu trvání jejich členství. Rozdělení majetku vloženého do svazku obcí bude řešeno
valnou hromadou před vstupem do likvidace.
4. Likvidační zůstatek bude rozdělen v poměru celkově splacených základních
pravidelných ročních členských příspěvků jednotlivým členům.
5. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazku obcí Krajského úřadu
Pardubického kraje. Návrh podává likvidátor.
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Článek 8.
Závěrečná ustanovení.
1)
Návrh na změnu a doplnění stanov může předložit valné hromadě ke
schválení výbor svazku nebo skupina alespoň v počtu 1/3 členů svazku. Pro
schválení změny stanov musí být přítomno minimálně dvě třetiny členů-obcí a
minimálně dvě třetiny musí být pro schválení změn. (v souladu s §50 odst.3
zákona č.128/2000Sb.o obcích a obecních zřízeních)
2)
Každá změna stanov podléhá zápisu do registru u Krajského úřadu
v Pardubicích. Návrh na zápis podává předseda svazku nebo valnou hromadou
zmocněná osoba.
3)
Stanovy jsou závazné pro všechny členy svazku v plném rozsahu a
členové se zavazují je dodržovat.
4)
Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valné hromady po
předchozím projednání v zastupitelstvech členských obcí a v plném rozsahu nahrazují
původní stanovy z roku 2003 včetně dodatků.

V Chrudimi dne ………………….
Podpisy statutárních zástupců členů svazku :
Obec Bořice,

……………………………………………………………………

Obec Bylany,

……………………………………………………………………

Obec Dolní Bezděkov,

……………………………………………………………………

Obec Dvakačovice,

……………………………………………………………………

Obec Honbice,

……………………………………………………………………

Obec Horka,

……………………………………………………………………

Město Chrast,

……………………………………………………………………

Město Chrudim,

……………………………………………………………………
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Obec Kočí,

…………………………………………………………………….

Obec Lány,

…………………………………………………………………….

Obec Licibořice,

…………………………………………………………………….

Obec Lukavice,

…………………………………………………………………….

Obec Mladoňovice,

…………………………………………………………………….

Obec Morašice,

…………………………………………………………………….

Obec Nabočany,

…………………………………………………………………….

Obec Orel,

…………………………………………………………………….

Obec Přestavlky,

…………………………………………………………………….

Obec Rabštejnská Lhota, …………………………………………………………………….
Obec Řestoky,

…………………………………………………………………….

Město Slatiňany,

…………………………………………………………………….

Obec Sobětuchy,

…………………………………………………………………….

Obec Stolany,

…………………………………………………………………….

Obec Trojovice,

…………………………………………………………………….

Obec Třibřichy,

…………………………………………………………………….

Obec Tuněchody,

…………………………………………………………………….
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Obec Úhřetice,

…………………………………………………………………….

Obec Vejvanovice,

…………………………………………………………………….

Obec Zaječice,

…………………………………………………………………….

Obec Zájezdec,

…………………………………………………………………….
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