STANOVY
Článek I.
Úvodní ustanovení
Název svazku:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Mikroregion Jindřichohradecko
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
709 74 250
není plátcem DPH

Členové a jejich sídlo:
1. Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
2. Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná
3. Obec Roseč, Roseč čp. 46, 377 01 Jindřichův Hradec
4. Obec Lodhéřov, Lodhéřov čp. 168, 378 26 Lodhéřov
5. Obec Střížovice, Střížovice 11, 378 53 Strmilov
6. Obec Vícemil, Vícemil 21, 378 21 Kardašova Řečice
7. Obec Horní Skrýchov, Horní Skrýchov čp. 5, 377 01 Jindřichův Hradec
8. Obec Rodvínov, Rodvínov čp. 72, 377 01 Jindřichův Hradec
9. Obec Člunek, Člunek čp. 21, 378 33 Nová Bystřice
10. Obec Hospříz, Hospříz čp. 28, 377 01 Jindřichův Hradec
11. Obec Bednáreček, Bednáreček čp. 100, 378 42 Nová Včelnice
12. Obec Velký Ratmírov, Velký Ratmírov čp. 25, 377 01 Jindřichův Hradec
13. Obec Nová Olešná, Nová Olešná čp. 71, 378 53 Strmilov
14. Obec Popelín, Popelín čp. 93, 378 55 Popelín
15. Obec Blažejov, Blažejov čp. 38, 378 52 Blažejov
16. Obec Bořetín, Bořetín čp. 32, 378 53 Strmilov
17. Obec Pluhův Žďár, Pluhův Žďár 66, 378 21 Kardašova Řečice
18. Obec Žďár, Žďár 21, 378 42 Nová Včelnice
19. Obec Vlčetínec, Vlčetínec 32, 378 42 Nová Včelnice
20. Obec Světce, Světce 45, 378 21 Kardašova Řečice
21. Obec Drunče, Drunče 41, 378 21 Kardašova Řečice

Článek II.
Předmět činnosti, cíle a lokalita činnosti svazku obcí
1. Vymezení činnosti:
Spolupráce regionu a mikroregionu v oblastech:
a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj,
b) informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální
péče, bytová politika, sociální politika, vzdělání, kultura, sport, cestovní ruch,
turistika,
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c) pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářství, zemědělství,
průmysl,
d) ochrana krajiny, přírody a historického dědictví, kulturních památek apod.,
e) odpadové hospodářství, ekologie.
2. Vymezení lokality činnosti:
Jindřichohradecko a jeho blízké okolí.
3. Cíl svazku obcí:
Prostřednictvím svazku obcí a jeho spojeným úsilím připravit, projektovat, řešit a
realizovat úkoly společného zájmu obcí mikroregionu, přesahující lokální možnosti
obcí, získávat prostředky pro řešení problémů a aktivit mikroregionu a podporovat tak
jeho stálý rozvoj.
Článek III.
Členství, práva a povinnosti členů
1. Členy svazku obcí se mohou stát obce, které se ztotožní s cílem svazku obcí a splní
podmínky jeho členství.
2. Člen má právo účastnit se valné hromady a hlasovat o záležitostech, které valná
hromada projednává.
3. Členové mají právo účastnit se aktivně spolupráce na všech realizovaných projektech a
na valných hromadách.
4. Obce, které se staly členy svazku obcí, mají rovné hlasovací právo, každý člen svazku
má jeden hlas.
5. Členem svazku obcí se může stát obec na základě písemné žádosti odsouhlasené
zastupitelstvem obce zaslané předsedovi správní rady. O přijetí dalšího člena musí
rozhodnout valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Článek IV.
Orgány svazku obcí
Orgány dobrovolného svazku obcí jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

valná hromada
správní rada
dozorčí rada
předseda a místopředseda
tajemník
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Článek V.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada. Tvoří ji všichni členové svazku
obcí.
2. Valná hromada rozhoduje zejména o:
a) o celkové koncepci svazku obcí,
b) o směrech a oblastech činnosti a přijetí předkládaných projektů a realizaci, změně
a doplňcích stanov,
c) o přijetí dalších členů svazku,
d) o volbě členů správní rady, volbě tajemníka a dozorčí rady,
e) o vyloučení členů svazku,
f) o rozpuštění a likvidaci svazku a vypořádání závazku, hospodaření svazku.
Schvaluje:
a) stanovy a jejich změny a doplňky,
b) rozpočet mikroregionu
c) účetní závěrku
d) závěrečný účet a zprávu o kontrole plnění rozpočtu
e) výsledky hospodaření – bere na vědomí případný audit
f) schvaluje výroční zprávu.
3. Valnou hromadu svolává správní rada (její předseda) alespoň 7 dnů před termínem
jejího konání s uvedením jejího programu. Správní rada, její tajemník, zjistí, zda se ve
stejném termínu nekoná jiná akce úřadu či instituce, pod jejichž kompetenci obce
spadají. Valná hromada musí být konána minimálně 1 x ročně.
4. Pokud obec není schopna zajistit účast na zasedání valné hromady, nahlásí tuto
skutečnost předsedovi správní rady. V případě, že třetina členů svazku nahlásí dva dny
předem svoji neúčast na konání valné hromady, ruší předseda termín jejího konání a
svolá valnou hromadu v novém termínu nejpozději do třech týdnů po původním
termínu.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
svazku obcí. Pokud v době stanoveného začátku valné hromady není zaručena
schopnost usnášení, svolá správní rada novou valnou hromadu na sedmý den ode dne
původního termínu. Není-li tato valná hromada usnášeníschopná, odloží se jednání o
půl hodiny a poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů.
6. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů svazku.
7. V případech rozhodování podle článku V. odstavce 2a) je třeba 2/3 většiny všech
členů.
8. V případech rozhodování podle článku V. odstavce 2e), 2f) je třeba 5/6 většiny všech
členů.
9. Obec na valné hromadě zastupuje starosta nebo místostarosta. Popřípadě je možné,
aby obec zastupoval na valné hromadě i člen rady či zastupitelstva obce, podmínkou je
však plná moc starosty.
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10. Na jednání svazku obcí – valnou hromadu, může každý člen svazku přizvat další
fyzické či právnické osoby s hlasem poradním v počtu max. dvě osoby, které mohou
odborně posoudit projednávanou problematiku. V případě vyššího počtu pozvaných
osob musí člen svazu požádat o pozvání předsedu správní rady a získat jeho písemný
souhlas. Jedná se zejména o členy státní správy, zastupitelských orgánů, sponzorů,
odborníky a specialisty z různých profesí, kteří jsou schopni řešit projednávanou
problematiku.
11. Valná hromada může přijímat usnesení i formou PER ROLLAM mimo svoje řádné
zasedání a to tak, že návrh usnesení rozešle správní rada všem členům sdružení
s určením lhůty, do níž se mají písemně vyjádřit, zda s navrženým usnesením souhlasí
či nikoliv. V tomto případě je však usnesení platné pouze v případě, že s usnesením
souhlasí všichni členové. Takto schválené usnesení se musí stát nedílnou součástí
zápisu nejbližší následující valné hromady.
12. Plní funkci správní rady, není-li tato ustanovena.

Článek VI.
Správní rada
1. Správní rada je volena valnou hromadou do počtu pěti členů.
2. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. V případě, že člen správní rady přestal být zastupitelem obce, je na nejbližším
zasedání valné hromady z funkce uvolněn a na jeho místo zvolen nový člen.
4. Správní rada zajišťuje realizaci všech rozhodnutí valné hromady a odpovídá za jejich
plnění včetně řádného hospodaření v mezidobí konání jednotlivých valných hromad.
5. Správní rada připravuje a odhlasuje program valné hromady.
6. Správní rada schvaluje rozpočtová opatření. Zprávu o přijatých rozpočtových
opatřeních v daném roce předá k projednání valné hromadě.
7. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně 3 x ročně.
8. Členové správní rady jsou voleni na dobu 4 let v souhlasné periodě s volebním
obdobím zastupitelstev obcí. Opakovaná volba je možná.
9. Funkce ve správní radě jsou čestné.

Článek VII.
Předseda a místopředseda
1. Předseda je statutárním orgánem svazku a zastupuje svazek navenek vůči třetím
osobám.
2. Předseda svolává zasedání správní rady nejméně 7 dnů předem s uvedením programu
jednání správní rady.
3. Předseda řídí zasedání správní rady a podepisuje její usnesení.
4. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence na jiného člena
správní rady písemnou formou s písemně vymezeným rozsahem na dobu určitou, která
musí být v pověření uvedena.
5. Může podepisovat aktivity svazku obcí sám, pokud je tím pověřen správní radou.
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6. V případě, že danou záležitost neprojednávala správní rada a záležitost nesnese
odkladu, musí jeho podpis doplnit podpis dalšího člena správní rady a záležitost musí
být na nejbližším zasedání správní rady projednána.
7. V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, je
zastoupen na nezbytně nutnou dobu místopředsedou mikroregionu.
8. Funkce předsedy (místopředsedy) je čestná.

Článek VIII.
Tajemník
1. Tajemník je volen valnou hromadou. Jeho činnost směřuje k zajištění realizace
rozhodnutí správní rady. Odpovídá za chod svazku, komunikaci mezi jeho členy a
komunikaci s vnějším okolím podílejícím se na řešení projektů a úkolů schválených
správní radou a valnou hromadou.
2. Tajemník má podpisové právo v oblasti aktivit svazku obcí, které mu byly písemně
svěřeny správní radou do jeho kompetence. Podepisování smluv, objednávek, faktur
apod. musí být jednoznačně v souladu se schváleným rozpočtem svazku na příslušný
rok.
3. Tajemník pořizuje zápisy z jednání správní rady. Zápisy podepisuje tajemník a spolu
s ním předseda či místopředseda správní rady.
4. Tajemník je odpovědný za řádné vedení a dokumentaci veškeré agendy včetně
hospodářské. Po dobu existence svazku jí uchovává na místě stanoveném správní
radou. O skartaci může rozhodnout pouze valná hromada. O skartaci ekonomické
agendy může rozhodnout valná hromada nejdříve po 10 letech.
5. Pro různé bloky aktivit svazku může valná hromada volit více tajemníků a pověřit je
odpovědností za svěřené úseky.
6. Tajemník je volen na dobu 4 let.

Článek IX.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na období 4 let.
4. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě.
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání
dozorčí rady.
6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být
uděleno slovo, pokud o něj požádají.
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Článek X.
Majetek svazku obcí
1. Majetkem svazku mohou být věci, práva a peníze.
2. Zdroje příjmů svazku obcí:
a) členské příspěvky,
b) podpůrné prostředky, zejména dotace a dary fyzických a právnických osob.
3. Majetek svazku obcí může být použit jen k realizaci předmětu činnosti vymezené
těmito stanovami.
4. Za majetek a hospodaření svazku obcí odpovídá valná hromada svazku obcí. Prodej
nebo zástava nemovitého majetku svazku obcí mohou být uskutečněny pouze na
základě rozhodnutí valné hromady. Evidence majetku a účetnictví svazku obcí se řídí
platnými předpisy.
Článek XI.
Finanční hospodaření
1. Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců
po skončení kalendářního roku.
Článek XII.
Financování aktivit svazku
1. Financování společných projektů a aktivit svazku bude prováděno z finančních
prostředků zajištěných společnou aktivitou členů svazku a z příspěvků jeho členů,
které jsou poskytovány podle předem schváleného klíče valnou hromadou.
2. Jednotlivé projekty a aktivity, pokud to schválí valná hromada, mohou být realizovány
i skupinami členů svazku. V tomto případě se podílí na finančním zabezpečení akce
podle společně schváleného klíče, který musí být takto odsouhlasen valnou hromadou.
3. Roční finanční příspěvky jednotlivých členů svazku jsou stanoveny takto:
3.500,- Kč/rok/členská obec, vždy do 15. dne v měsíci březnu daného roku.

Článek XIII.
Zrušení a zánik svazku obcí
1. Svazek obcí může zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení
svazku obcí je zapotřebí čtyřpětinové 4/5 většiny hlasů zástupců všech řádných členů
svazku obcí.
2. V rozhodnutí valné hromady o zrušení svazku obcí musí být uvedeno, zda je určen
právní nástupce a zda jmění svazku obcí přechází na určeného právního nástupce a za
jakých podmínek.
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3. V případě, že není určen právní nástupce, určí valná hromada likvidátora a postup
likvidace dle platných právních norem a zároveň valná hromada určí, jak bude
naloženo s likvidačním zůstatkem.
4. Valná hromada schválí návrh na výmaz z registrace a určí osobu odpovědnou za
podání tohoto návrhu.
5. Svazek obcí zaniká výmazem z registrace.

Článek XIV.
Zrušení členství či vyloučení členů sdružení
1. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce mohou obce vystoupit ze svazku obcí
v půlroční oznamovací lhůtě s tím, že se zavazují vyrovnat vůči svazku obcí své
závazky.
2. Při soustavném neplnění dohodnutých závazků člena svazku obcí ani přes písemnou
výzvu k nápravě s prodlením více jak 9 měsíců může být tento člen usnesením valné
hromady vyloučen, to bez jakýchkoliv nároků vůči svazku obcí, a naopak s povinností
dodatečného splnění vlastních závazků, a to nejpozději do 9 ti měsíců ode dne termínu
vyloučení.
Článek XV.
Zvláštní ustanovení
1. Dozorčí rada je povinna sledovat hospodaření svazku a na valné hromadě podávat
zprávu o hospodaření. Musí jí být umožněn přístup k potřebným informacím kdykoliv
o to požádá.
2. Každý člen svazku obcí obdrží jedno vyhotovení těchto stanov. Každé vyhotovení má
platnost originálu.
3. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že předseda připojí ke svému příjmení název
svazku obcí či jeho razítko, nebo osoba předsedou písemně k přesně stanoveným
úkolům pověřená. Obdobným způsobem se za svazek obcí podepisuje tajemník, a to
pouze v úkonech svěřených do jeho kompetence.
4. Tyto stanovy, respektive jeho změny, nabývají platnosti dnem jeho schválení valnou
hromadou a podpisem současně úřadujícím předsedou svazku obcí.

V Jindřichově Hradci dne 30. ledna 2020

Martin Míka
předseda Mikroregionu Jindřichohradecko
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