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STANOVY 

svazku obcí – Svazek obcí Naše voda. 

  

  

§ 1 

Název a sídlo členů svazku obcí 

  

Členy svazku obcí jsou následující a obce:  

Obec Dírná, 392 01 Soběslav 

Obec Doňov, 378 21 Kardašova Řečice 

Obec Pleše, 378 21 Kardašova Řečice 

Obec Újezdec, 378 21 Kardašova Řečice 

Obec Višňová, 378 21 Kardašova Řečice 

Obec Záhoří, 378 21 Kardašova Řečice 

§ 2 

Název, sídlo a identifikační číslo svazku obcí 

2.1. Název: Svazek obcí Naše voda (zkráceně „SO NV“) 

2.2. Sídlo: Pleše, Pleše 85, PSČ 378 21 

2.3. IČO: 03127923 

§ 3 

Právní forma a doba trvání SO NV 

3.1. SO NV je právnickou osobou založenou na dobu neurčitou. 

3.2. SO NV byl založen svými členy – obcemi – ke dni 17.6.2014, jako svazek obcí dle § 49 a 

násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen Zákon) 

§ 4 

Účel SO NV 

4.1. Řádně spravovat majetek SO NV tak, aby sloužil svému účelu, a to k dodávkám 

pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele. 

§ 5 

Předmět činnosti SO NV 

5.1. Předmětem činnosti SO NV je zajištění dodávky pitné vody, včetně údržby a výstavby 

vodohospodářských zařízení, ostatní odborné činnosti spojené s uvedeným účelem a 

předmětem činnosti, pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti. Zájmová oblast 

svazku je vymezena sítí vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví obcí a svazku a 

nachází se na katastrálním území jednotlivých členů sdružení včetně jejich místních částí. 

5.2. SO NV může výše uvedené činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci či prostřednictvím 

jiných subjektů, které jsou k tomu podle zvláštního předpisu oprávněné a mají potřebnou 

odbornou způsobilost. 
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§ 6 

Orgány SO NV, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování 

 

6.1. Statutárním orgánem SO NV je představenstvo, které jedná jeho jménem. 

6.2. Za představenstvo jedná předseda představenstva, případně místopředseda, či pověřený 

člen představenstva.  

6.3. Členy představenstva jsou starostové jednotlivých členských obcí a ředitel svazku, pokud 

byl jmenován. Každá členská obec, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, může 

delegovat jako člena představenstva i jinou osobu.  

6.4. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.  

6.5. Jednání představenstva svolává a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti 

pověřený člen představenstva. Jednání představenstva je svoláváno písemnou pozvánkou 

nejméně pět dnů předem, nebo telefonicky v téže lhůtě. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a 

program jednání. 

6.6. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech SO NV, pokud nesvěří rozhodování 

řediteli svazku v rozsahu vymezeném usnesením představenstva. 

6.7. Představenstvo rozhoduje o prodeji či nákupu majetku v každém jednotlivém případě. 

6.8. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele SO NV, dohlíží na jeho činnost a stanovuje 

mu působnost a mzdu. 

6.9. Představenstvo je usnášeníschopné, byla-li jeho schůze řádně svolána a jednání se účastní 

nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň 

nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů 

je rozhodující hlas předsedy představenstva. 

6.10. O jednáních představenstva se sepisuje zápis. 

6.11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí 

a zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zájmy SO NV 

nebo způsobit SO NV škodu. 

6.12. Předseda představenstva a místopředseda SO NV jsou zapsáni do registru svazku obcí 

vedeného Krajským úřadem Jihočeského kraje v Č. Budějovicích. 

6.13. Předseda představenstva je povinen ve lhůtě do sto dní po řádném termínu voleb do 

zastupitelstev obcí svolat představenstvo, na kterém bude zvolen nový předseda a 

místopředseda svazku. 

6.14. Pokud člen představenstva zemře, nebo je v členské obci zvolen nový starosta mimo 

termín řádných voleb, nebo zastupitelstvo členské obce deleguje na místo stávajícího zástupce 

jinou osobu, předseda případně místopředseda svazku je povinen svolat představenstvo, a to 

ve lhůtě do 30-ti dní od data zvolení či pověření nového člena představenstva příslušným 

zastupitelstvem obce. Na tomto představenstvu bude zvolen nový předseda a místopředseda 

svazku. 

6.15. Představenstvo uzavírá s ředitelem SO NV smlouvu, na jejímž podkladě 

vykonává ředitel SO NV veškerou činnost. 
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§ 7 

Majetek SO NV 

7.1. SO NV hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily či vloží do 

svazku obcí jeho členské obce a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností od 

doby svého založení, tj. od 17. 6. 2014. 

7.2. Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí může zůstat ve vlastnictví obce. 

Orgány svazku obcí mohou s takovýmto majetkem nakládat a činit ve vztahu k němu 

majetkoprávní úkony, s výjimkou majetkoprávních úkonů, vyhrazených 

obecnímu zastupitelstvu v § 85 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení). 

7.3. Majetek SO NV je ke dni schválení těchto stanov tvořen: 

1. Peněžitým vkladem každou obcí svazku ve výši 5 000,- Kč 

2. ostatním majetkem, který tvoří nemovité a movité věci či nehmotné statky, které jsou  

ve vlastnictví SO NV, funkčně a technicky však neslouží přímo k zásobování pitnou  

vodou 

3. přírůstky majetku SO NV vzniklými z jeho činnosti 

  

§ 8 
Hospodaření a zdroje příjmů SO NV 

  

8.1. Zdroje příjmů SO NV tvoří: 

a) výnosy z využití vlastního majetku SO NV, majetku pronajatého či majetku vloženého 

obcemi do svazku obcí 
b) dotace a subvence 

c) dary a jiné podpory 
d) majetek vložený do svazku obcí členskými obcemi 

8.2. SO NV může v zájmu svého rozvoje a zlepšování stavu vodohospodářských děl a 

zařízení v jeho majetku, či výstavby takových staveb a zařízení, vstupovat do úvěrových 

vztahů s finančními ústavy s cílem zajistit potřebné financování takových investičních akcí, 

nepostačují-li k jejich financování zdroje uvedené v odst. 8.1. Představenstvo rozhoduje o 

úvěrových vztazích, dbá při rozhodování o přijetí úvěru na dodržování reálné možnosti 

převzaté finanční závazky včas a řádně uhradit. 

8.3. Výnosy plynoucí z činnosti SO NV vkládá SO NV do rozšíření nebo zkvalitnění své 

činnosti a realizace svého poslání. 

8.4. SO NV hospodaří podle svého rozpočtu, sestavovaného v souladu se zák. č.250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

8.6. Kontrolu hospodaření s majetkem SO NV a jeho finančními prostředky provádí 

představenstvo.  

Představenstvo SO NV: 

- schvaluje rozpočet a případné rozpočtové změny 

- kontroluje plnění rozpočtu 

- schvaluje výsledky hospodaření (bere na vědomí přezkum a schvaluje závěrečnou zprávu) 

- schvaluje účetní závěrku  
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- schválí účetní závěrku nejpozději do 30.6. roku následujícím po roce, za který se účetní 

závěrka schvaluje. 

 

Představenstvo SO NV je schvalovacím orgánem účetní závěrky v souladu s vyhláškou č. 

220/2013 Sb. o schvalování účetní závěrky 

8.7. Hospodaření SO NV za každý uplynulý kalendářní rok podléhá přezkumu. Žádost o 

přezkum svého hospodaření za uplynulý rok je třeba podat nejpozději do 30. června roku 

následujícího. 

8.8. Kontrolu hospodaření svazku obcí provádí v souladu s § 39/5 z. č. 250/2000 Sb. Krajský 

úřad Jihočeského kraje. 
  

  

§ 9 
Práva a povinnosti členů SO NV 

  

9.1. Člen je povinen chránit zájmy SO NV, podporovat činnost SO NV a aktivně se na ní 

podílet, dodržovat stanovy SO NV a na jejich podkladě přijatá další opatření a rozhodnutí 

orgánů SO NV. 

9.2. Člen SO NV má právo zúčastnit se všech zasedání představenstva.  

  
§ 10 

Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty SO NV 
  

10.1. Zisk vytvořený činností SO NV nebude rozdělován mezi členy a bude v souladu s čl. 

8.3. těchto stanov použit na rozšíření či zkvalitnění činnosti SO NV a jejího majetku. O 

konkrétním způsobu použití zisku rozhoduje představenstvo. 

10.2. Podíl členů na úhradě případné ztráty SO NV se řídí dle jejich podílu na majetku 

svazku, které jsou při založení stejné. 

§ 11 
Vznik a zánik členství 

  
11.1. Členem SO NV mohou být pouze samosprávné obce dle zák.č.128/2000 Sb. o obcích, 

ztotožňující se s cílem SO NV a jeho platnými stanovami, které splní další podmínky pro 

vznik členství ve SO NV a jeho zachování, těmito stanovami upravené. 

11.2. Členství v SO NV vzniká přijetím do SO NV. O přijetí za člena SO NV rozhoduje 

představenstvo na základě přihlášky podané obcí, jež byla schválena obecním zastupitelstvem 

obce ucházející se o členství. Bližší náležitosti přihlášky a určení lhůt ke splnění podmínek 

pro vznik členství stanoví představenstvo SO NV. 

11.3. Členství zaniká: 

a) zánikem obce, která je členem bez přechodu jejích práv a povinností na právního nástupce 
b) vystoupením, které je účinné dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení do 

sídla SO NV 
c) vyloučením člena rozhodnutím představenstva SO NV, které je účinné dnem doručení 

rozhodnutí o vyloučení do sídla vyloučeného člena 

11.4. Vyloučení je možné jen z důvodu neplnění členských povinností člena podle 

těchto stanov, při čemž k vyloučení je možno přistoupit teprve po předchozím písemném 

upozornění dotčeného člena na porušení jeho povinností s výslovným upozorněním na 
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možnost vyloučení. V písemném upozornění člena musí být stanovena přiměřená lhůta 

k nápravě a teprve po jejím marném uplynutí je možno projednat vyloučení člena 

představenstvem SO NV. 
V případě jednorázového závažného porušení povinností člena, které nelze následně odstranit 

a v jehož důsledku vznikla SO NV škoda velkého rozsahu, je možno rozhodnout o vyloučení 

člena i bez předchozího písemného upozornění na možnost vyloučení. Škodou velkého 

rozsahu se rozumí škoda, která je takto specifikována obecně závaznými právními předpisy. 

Výzvu k nápravě uvedenou shora a návrh na vyloučení člena činí představenstvo SO NV. 

11.5. Při zániku členství bez ohledu na důvod zániku členství vzniká členovi nárok na vrácení 

majetku, vloženého členem do hospodaření svazku obcí. Vrácení majetku se uskuteční ke dni 

ukončení členství formou protokolu o předání a převzetí majetku. Není-li možné vrátit členovi 

jeho majetek, jež vložil do hospodaření svazku obcí, v naturální podobě, vzniká mu nárok na 

finanční úhradu vloženého majetku, a to výše hodnoty nevráceného majetku, jakou měl při 

vložení do hospodaření svazku obcí. Finanční úhrada za nevrácený majetek je splatná do 31. 

3. kalendářního roku, následujícího po roce, v němž vzniklo členství člena ve SO NV. 

  
§ 12 

Zánik SO NV 
  

12.1. O zrušení SO NV rozhoduje představenstvo jednomyslně všemi hlasy svých členů. 

12.2. Před zánikem SO NV bez právního nástupce musí být provedená likvidace, při níž se 

postupuje přiměřeně dle příslušných ustanovení obecných předpisů o likvidaci společnosti. O 

jmenování likvidátora rozhoduje představenstvo. Při likvidaci musí být přednostně zajištěny 

všechny právní a majetkové požadavky a kroky zajišťující kontinuálně dodržení podmínek 

pro řádné následné zásobování obyvatelstva a ostatních odběratelů pitnou vodou a musí být 

uspokojeny pohledávky státu a třetích osob. 

12.3. Členům SO NV vzniká nárok na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru, v jakém 

se podílí na hlasovacích právech představenstva, přičemž každý člen představenstva má jeden 

hlas. 
  

§ 13 
Platnost stanov 

  
13.1. Tyto stanovy vstupují v platnost usnesením zastupitelstev všech obcí svazku s účinností 

ke dni 20.11.2014.  

V případě změn či doplňků stanov nabývají tyto změny platnosti a účinnosti dnem, kdy byly 

schváleny zastupitelstvy všech obcí svazku. 
 
 
 

 


