S TA N O V Y
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ BLATENSKA
I.
Název a sídlo
Název svazku obcí zní:

Dobrovolný Svazek obcí Blatenska (dále jen svazek)

Sídlo svazku:

J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
II.
Předmět činnosti

1. Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů
přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
2. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli,
neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4. Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života
obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku obcí jako
celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného
majetku svazku obcí.
5. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity včetně vzdělávacích s cílem
podpory konkurenceschopnosti, které se z objektivních důvodů netýkají všech
členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky
korespondovaly se zájmy a záměry svazku.
6. Svazek je oprávněn zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7. Řízení a koordinace sociálního a ekonomického rozvoje celého regionu Blatenska
včetně hospodářské činnosti.
III.
Název a sídlo členů svazku
Název:

Město Blatná
Obec Bělčice
Obec Bezdědovice
Obec Bratronice
Obec Březí
Obec Buzice
Obec Čečelovice
Obec Doubravice
Obec Hajany
Obec Hlupín
Obec Hornosín
Obec Chlum
Obec Chobot
Obec Kadov

Sídlo: TGM 322, Blatná
Bělčice 17
Bezdědovice
Bratronice
Březí
Buzice
Čečelovice 32
Doubravice
Hajany
Hlupín
Hornosín
Chlum
Chobot
Kadov

Obec Kocelovice
Obec Lažánky
Obec Lažany
Obec Lnáře
Obec Lom
Obec Mačkov
Obec Mečichov
Obec Myštice
Obec Předmíř
Městys Radomyšl
Město Sedlice
Obec Škvořetice
Obec Tchořovice
Obec Třebohostice
Obec Uzenice
Obec Velká Turná
Obec Uzeničky
Obec Záboří

Kocelovice
Lažánky
Lažany
Lnáře
Lom
Mačkov
Mečichov
Myštice
Předmíř
Radomyšl
Sedlice
Škvořetice
Tchořovice
Třebohostice
Uzenice
Velká Turná
Uzeničky
Záboří

IV.
Členství v dobrovolném svazku
1. Zakládajícími členy svazku jsou obce, které prostřednictvím starostů vyjádřily
podpisem a razítkem obce souhlas se vznikem a stanovami svazku.
2. Členy svazku mohou být obce, které souhlasí s cíli a stanovami svazku. Jejich členství
vznikne podáním písemné přihlášky s podpisem starosty, razítkem obce a
rozhodnutím rady svazku.
3. Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena (k 1. dni
následujícího kalendářního měsíce po obdržení písemného oznámení) nebo
vyloučením člena pro jednání, které je v hrubém rozporu s cíli svazku.
4. Při zániku členství se provede majetkové vypořádání, nejpozději k 1. únoru
následujícího roku a to s ohledem na výši členských příspěvků, vystupujícího člena.
V.
Práva a povinnosti členů svazku
1. Člen svazku má zejména právo:
- účastnit se svým zástupcem jednání orgánů valné hromady,
- navrhovat kandidáty do volených orgánů svazku
- volit členy orgánů svazku
- předkládat návrhy orgánům svazku
2. Člen svazku je povinen:
- hradit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou,
- vyvíjet činnost v souladu s cíli svazku
- informovat svazek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se
předmětu činnosti svazku.

VI.
Orgány svazku
- Valná hromada
- Rada
- předseda a místopředseda
- kontrolor
VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří ji statutární orgány nebo
zplnomocnění zástupci členů svazku.
2. Valnou hromadu svolává rada podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Rada,
popř. předseda nebo místopředseda, jsou povinni svolat valnou hromadu, jestliže o to
písemně požádá alespoň aspoň jedna pětina členů svazku, a to nejpozději do 30 dnů od
doručení žádosti.
3. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti svazku, zejména:
- určuje zaměření a způsoby činnosti svazku
- volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy rady a kontrolora svazku,
- určuje počet členů Rady
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, předkládané
Radou
- projednává a schvaluje zprávu kontrolora svazku
- stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s
majetkem svazku
- rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena svazku v případě sporu rozhoduje o změně
stanov
- rozhoduje o zrušení svazku
4. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o věci, která jinak spadá do
působnosti jiného orgánu svazku.
5. Usnesení valné hromady podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen Rady.
VIII.
Rada
1.

2.
3.

Rada je výkonným orgánem svazku. Tvoří jí předseda, místopředsedové a další
členové Rady. Počet členů Rady je lichý, členové Rady jsou voleni z řad statutárních
orgánů nebo zplnomocněných zástupců, případně z řad osob, které tito výslovně
nominují.
Členové Rady jsou voleni na období 2 let a jsou valnou hromadou kdykoliv
odvolatelní.
Zasedání Rady svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně
jedenkrát za dva měsíce. Předseda nebo místopředseda jsou povinni svolat zasedání
Rady, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů svazku nebo jedna
třetina členů Rady, a to nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti. V případě
nepřítomnosti předsedy a místopředsedy svolává zasedání Rady jiný člen Rady.

4.

Rada zejména:
zajišťuje činnost svazku mezi zasedáními valné hromady
rozhoduje o přijetí nových členů svazku
hospodaří s majetkem svazku podle pravidel stanovených valnou
hromadou a v souladu s právními předpisy
vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o
hospodaření a předává je ke schválení valné hromadě
v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy pověřuje jiného
člena Rady oprávněním jednat jménem svazku
IX.
Předseda a místopředseda, jednání jménem svazku

1.
2.
3.
4.

Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci svazku, jsou voleni valnou
hromadou na období 2 let a řídí sekretariát svazku.
Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát
svazku.
Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku ve vztahu
k případným zaměstnancům svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích.
Jménem svazku jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda svazku, a to každý
samostatně nebo oba společně. Předseda a místopředseda se na písemných úkonech
podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku
připojí své jméno a označení funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti předsedy a
místopředsedy jedná jménem svazku jiný člen Rady, pověřený Radou.
X.
Kontrolor svazku

1.
2.

Kontrolor svazku je kontrolním orgánem svazku. Je volen valnou hromadou na dobu 2
let.
Kontrolor reviduje finanční hospodaření svazku a předkládá o tom alespoň jednou
ročně zprávu valné hromady.
XI.
Hlasování orgánů svazku

1.

2.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na jejich zasedáních přítomny statutární
orgány nebo zplnomocnění zástupci alespoň nadpoloviční většiny všech členů svazku.
Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční
většina přítomných statutárních orgánů nebo zástupců členů svazku. Jménem člena
svazku může hlasovat vždy jeden, buď statutární orgán, nebo zplnomocněný zástupce.
K platnému rozhodnutí o přijetí člena svazku v případě záporného rozhodnutí Rady, o
vyloučení člena svazku, o změně stanov nebo o zrušení svazku je však třeba souhlasu
statutárních orgánů nebo zplnomocněných zástupců alespoň dvou třetin všech členů
svazku.
Pokud se sejde usnášení neschopná valná hromada, je Rada povinna do jednoho
měsíce svolat náhradní valnou hromadu, jež je schopna usnášet se za přítomnosti
jakéhokoliv počtu zastoupených členů. Taková náhradní valná hromada může

3.
4.

bezprostředně navázat na usnášení neschopnou valnou hromadu pouze pokud na tuto
možnost byli členové písemně předem upozorněni a pozváni na ni.
Rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů
tohoto orgánu. Usnesení Rady je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila
nadpoloviční většina přítomných členů.
Každý člen svazku obcí (obec, město) má jeden hlas.
XII.
Hospodaření svazku

1.
2.

3.
4.

Hospodaření svazku se řídí podle pravidel stanovených valnou hromadou a platných
právních předpisů.
Příjmy svazku tvoří zejména:
- členské příspěvky placené podle pravidel schválených valnou hromadou
- dary a případné dotace
- příjmy z činnosti vyvíjené v souladu s cíli svazku
Prostředky svazku lze využít na zajištění činnosti a cílů svazku.
Způsob rozdělení zisku a podílu členů na úhrady ztráty svazku obcí se stanovuje
poměrnou částí dle výše členských příspěvků.
XIII.
Členské příspěvky

1.
2.
3.

Výši a podmínky placení stanoví a mění svým usnesením valná hromada svazku, a to
formou změny stanov. Případnou změnu výše členského příspěvku musí valná
hromada projednat a schválit do 30. listopadu předchozího roku.
Členský příspěvek obce (nebo města), člena svazku činí 70,- Kč na jednoho obyvatele.
Pokud členové svazku obcí vkládají do svazku obcí majetek, o tomto majetku se vede
řádná evidence v souladu s platnou legislativou a o využití tohoto majetku rozhoduje
valná hromada.
XIV.
Zrušení a zánik svazku

1.
2.

3.

O zrušení svazku může rozhodnout valná hromada.
V případě, že po zrušení svazku nepřechází jeho jmění na právního nástupce, jmenuje
valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení svazku likvidátora, který pak
vypořádá závazky a pohledávky svazku a zajistí rozdělení případného přebytku mezi
členy svazku. Pro likvidaci platí ustanovení obchodního zákoníku.
Svazek zanikne výmazem z registru svazků.
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