Stanovy
Regionálního svazku obcí „Vltava“

STANOVY
REGIONÁLNÍHO SVAZKU OBCÍ „VLTAVA“
-----------------------------------------------------------------------------------------------I.
Název a sídlo sdružení
1.1.
Název: REGIONÁLNÍ SVAZEK OBCÍ „VLTAVA“ (zkráceně RSOV)
1.2.
Sídlo: 382 11 Větřní 191
1.3.
RSOV působí při svém založení na správním území členských obcí (dále též zájmové
území).
II.
Právní forma a doba trvání RSOV
2.1.
RSOV je založen jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f a násl. občanského
zákoníku a § 20a, zákona č. 367/90 Sb., o obcích v platném znění.
2.2.
RSOV je založen na dobu neurčitou.

III.
Účel RSOV
3.1.
Účelem RSOV je vytváření a další zlepšování podmínek pro zajišťování povinností
členských obcí plynoucích z § 14 odst. 1 písm. n,p,r, zák. č. 367/90 Sb., v platném znění
(dále jen zákon o obcích).
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Zakládané sdružení se chce stát garantem vzájemné spolupráce a koordinace činností
jednotlivých obcí zájmového území a spolupráce s orgány státní správy a dalšími
institucemi, které mají kompetence či se zabývají problematikou související s úkoly obcí.
3.3.
Sdružení a jeho členové budou směřovat svoji činnost ke komplexnímu řešení projektů
na nichž se obce, v souladu s těmito stanovami dohodnou.

IV.
Předmět činnosti RSOV
4.
RSOV k naplnění svého účelu a poslání:
4.1.
Koordinuje zájmy svých členů v daných oblastech tak, aby výsledky byly pokud možno
nejvýhodnější pro spádová území členských obcí.
4.2.
Zajišťuje právní čistotu všech úkonů svých členů v souvislosti s řešením přijatých
projektů.
4.3.
Vystupuje jako právní subjekt ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním
právnickým a fyzickým osobám.
4.4.
Hospodaří s vlastním majetkem pouze v rozsahu nezbytném k plnění úkolů stanovených
orgány svazku.

V.
Majetek RSOV
5.1.
Veškerým majetkem, který během své činnosti nabyde, disponuje RSOV způsobem
uvedeným v těchto stanovách a v souladu s obecně platnými právními předpisy tak, aby
majetek sloužil k plnění povinností obcí stanovených zejména v § 14 odst. 1 písm. n,p,r,
zákona o obcích, k naplňování účelu a poslání RSOV.
5.2.
Tento majetek nelze bez předchozího souhlasu valné hromady jakýmkoliv způsobem
vlastnicky převádět na jiné subjekty, zatěžovat jej zástavními právy či věcnými
břemeny.
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Hospodaření a financování RSOV
6.1.
RSOV financuje svou činnost z vlastních zdrojů, které tvoří:
a) výnosy z činnosti RSOV a majetku RSOV
b) vklady členů stanovené valnou hromadou
c) dotace a jiná materiální pomoc státu, případně vyšších územně správních orgánů či
jiných organizací
d) dary a jiné podpory.
6.2.
Nutné náklady hradí RSOV ze zdrojů uvedených v bodě 6.1.; výši a způsob úhrady
členských vkladů stanoví vždy valná hromada. Podíl jednotlivých členů může být
v konkrétních případech stanoven odlišně.
6.3.
Nezbytnou administrativu a účetnictví zajišťuje obec, v niž má RSOV své sídlo. Na
úhradě nutných nákladů na tuto činnost se členské obce podílejí dle předchozího
odstavce.

VII.
Členství ve sdružení
7.1.
Členem RSOV mohou být města a obce, nebo jejich sdružení, ztotožňující se s cílem
RSOV, pokud splní další podmínky pro členství v RSOV upravené těmito stanovami.
7.2.
Členství v RSOV vzniká : a) při založení RSOV
b) přijetím do RSOV po jeho založení
7.3.
Členství dle bodu 7.2.a) vzniká potvrzením zakládací listiny RSOV se seznamem
zakládajících členů, kterým obec, prostřednictvím svého starosty projevuje vůli stát se
členem RSOV a stvrzuje plné přistoupení ke stanovám RSOV.
7.4.
Členství dle bodu 7.2.b) vzniká na základě písemné přihlášky podané uchazečem o
členství, pokud o přijetí rozhodne kladně valná hromada.
Dále je podmínkou vzniku členství písemné prohlášení uchazeče o členství o tom, že se
plně připojuje ke stanovám RSOV a přebírá z toho plynoucí práva a povinnosti.
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Bližší náležitosti přihlášky a určení lhůt ke splnění podmínek pro vznik členství může
stanovit představenstvo RSOV.
7.5.
Členství zaniká :
a) zánikem obce, která je členem
b) vystoupením člena, které je účinné dnem 31.12. kalendářního roku, v němž bylo
doručeno do sídla RSOV písemné prohlášení člena o tom, že z RSOV vystupuje.
Podmínkou je, aby prohlášení o vystoupení bylo doručeno do sídla RSOV do 30.6.
kalendářního roku, v němž má být členství ukončeno. Prohlášení o vystoupení
doručená později způsobují účinky vystoupení až ke dni 31.12. kalendářního roku
následujícího po roce, v němž bylo prohlášení o vystoupení člena doručeno do
sídla RSOV.
d) vyloučením člena rozhodnutím valné hromady, které je účinné dnem doručení
rozhodnutí o vyloučení do sídla vyloučeného člena.
Vyloučení je možné jen z důvodu neplnění členských povinností člena podle stanov
RSOV, či obecně platných právních předpisů, přičemž k vyloučení je možno přistoupit
teprve po předchozím písemném upozornění dotčeného člena na porušení jeho
povinností, s uvedením konkrétní skutkové podstaty a poskytnutím přiměřené lhůty
k nápravě, s výslovným upozorněním, že odmítnutím či nerealizováním nápravy ve
stanovené lhůtě se člen vystavuje nebezpečí vyloučení z RSOV.
V případě jednorázového porušení povinností člena, které nelze následně odstranit, je
možno rozhodnout o vyloučení člena i bez předchozího písemného upozornění na
možnost vyloučení, pokud škoda způsobená takovým porušením povinností člena
dosáhne výše škody velkého rozsahu (§ 89 odst. 11 zákona č. 140/61 Sb. v platném
znění).
Výzvu k nápravě uvedenou shora a návrh na vyloučení člena činí představenstvo RSOV.
O vyloučení rozhoduje valná hromada.
7.6.
Při zániku členství nevzniká členovi ani jeho právním nástupcům nárok na vydání
majetkových vkladů, které do RSOV vnesl.
Vystoupením, či vyloučením není dotčena povinnost vystupující či vyloučené členské
obce uhradit na účet RSOV poplatkové povinnosti jejichž splatnost do dne zániku
členství nastala.
7.7.
V sídle RSOV je veden seznam členů, v němž jsou zakládající členové (čl.VII. bod
7.2.a)stanov)) seřazeni v abecedním pořadí názvů obcí a členové přijatí následně (čl.VII.
bod 7.2.b)stanov)) jsou doplňováni postupně podle data přijetí.
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Základní práva členů
8.1.
Členové RSOV, kteří plní řádně své povinnosti vůči RSOV, mají právo využívat služeb
poskytovaných RSOV.
Zejména mají právo využívat, za podmínek stanovených RSOV jednotně pro všechny
členy, hmotný a nehmotný majetek RSOV k zajištění svých úkolů a potřeb a to
v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami RSOV a projektem řešícím danou
problematiku v zájmovém území, jak bude přijat valnou hromadou.
8.2.
Členové RSOV mají právo zúčastnit se všech zasedání valné hromady a mají aktivní i
pasivní volební právo pro volbu orgánů RSOV.
8.3.
Členové mají právo vyžadovat od výkonných a kontrolních orgánů RSOV informace o
činnosti RSOV a nahlížet do jeho dokladů.
8.4.
Členové mají právo navrhovat svolání valné hromady dle čl. XI, bod 11.3. stanov.

IX.
Základní povinnosti členů
9.1.
Členové jsou povinni chránit zájmy RSOV, podporovat jeho činnost a aktivně se na ní
podílet, dodržovat jeho stanovy a na jejich podkladě přijatá další opatření a rozhodnutí
jeho orgánů.
9.2.
Členové RSOV mají povinnost předkládat písemně představenstvu RSOV vždy do 30-ti
dnů od ukončení posledních komunálních voleb v příslušné obci, údaje o posledním
počtu občanů rozhodném dle čl. XI. bod 11.5. stanov, pro určení počtu hlasů příslušného
člena - obce, opravňujících jej k hlasování na valné hromadě.
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Orgány sdružení
10.1.
Orgány RSOV jsou :
a/ valná hromada
b/ představenstvo
c/ dozorčí rada
Jednotlivé obce a města zastupují v orgánech RSOV jejich starostové, případně jimi
zmocněné osoby (čl. XI, bod 11.8.). Při ztrátě mandátu starosty dané obce, přechází
právo zastupování na nově zvoleného starostu.
Funkce v RSOV jsou zásadně funkcemi čestnými. Představenstvo však může schválit
úhradu nákladů souvisejících s činností RSOV, případně i odměnu za plnění
jmenovitých úkolů v zájmu RSOV. Odměna členům představenstva a dozorčí rady
podléhá souhlasu valné hromady RSOV.

XI.
Valná hromada
11.1.
Valná hromada je nejvyšším orgánem RSOV. Tvoří ji všichni členové RSOV.
11.2.
Valná hromada rozhoduje o :
a)
změně a doplňcích stanov
b)
schválení jednacího řádu valné hromady
c)
přijetí nových členů RSOV
d)
vyloučení členů z RSOV
e)
volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady
f)
přijetí projektů řešících problematiku úkolů zajišťovaných obcemi a v návaznosti na to
o koncepci investiční činnnosti RSOV.
g)
sloučení, rozdělení a majetkové účasti na činnosti jiných subjektů či v jiných subjektech
h)
schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření RSOV
ch)
schválení rozpočtu, roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku či úhradu
ztráty, pokud stanovy nestanoví jinak
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zrušení a likvidaci RSOV
j)
otázkách které jsou valné hromadě vyhrazeny na jiných místech stanov RSOV, či které
si valná hromada výslovně ke svému rozhodnutí vyhradí vlastním usnesením
11.3.
Valné hromady svolává představenstvo prostřednictvím svého předsedy nebo
místopředsedy alespoň 30 dnů před termínem konání valné hromady s uvedením jejich
programu a to minimálně jednou v roce.
Představenstvo může svolat valnou hromadu kdykoli pokud je toho třeba v zájmu
činnosti RSOV.
Představenstvo je rovněž povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 60 dnů od
doručení podnětu ke svolání valné hromady členy majícími alespoň 10% hlasů
oprávněných k hlasování, za podmínky, že tento podnět bude obsahovat uvedení
konkrétního bodu programu, který má být na valné hromadě projednán.
11.4.
Valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomni členové mající nadpoloviční počet
hlasů oprávněných k hlasování.
Jestliže se nedostaví potřebný počet hlasů v čase prezentace jak je uvedeno v bodě 11.8.
tohoto článku stanov, jednání valné hromady, která není z tohoto důvodu schopná
usnášení se ukončí a do 20 dnů se svolá jednání náhradní valné hromady. Pravidla pro
svolání a rozhodování řádné valné hromady se použijí i pro náhradní valnou hromadu
s tím rozdílem, že náhradní valná hromada je schopna se usnášet vždy, bez ohledu na
počet přítomných účastníků a hlasů oprávněných k hlasování.
11.5.
Každá členská obec má pro hlasování na valné hromadě jeden základní hlas a další hlas
za každý celý tisíc občanů oprávněných v této obci, dle obecně platných právních
předpisů, k účasti na komunálních volbách uskutečněných naposledy v příslušné obci
před termínem konání valné hromady. Stane-li se členem RSOV kolektivně jiné
sdružení obcí, je na valné hromadě zastupováno jedním společným zástupcem, který má
k dispozici součet hlasů stanovený pro jednotlivé členské obce jiného sdružení dle
předchozí věty.
11.6.
K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na valné
hromadě.
Usnesení valné hromady ve věcech uvedených v bodě 11.2. pod písmenem a),c),d),f),g),i)
je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň čtyři pětiny přítomných hlasů.
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Valná hromada může přijímat usnesení i mimo svoje řádné zasedání a to tak, že návrh
usnesení rozešle představenstvo všem členům s určením lhůty do níž se mají písemně
vyjádřit zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv. Pokud se do stanovené lhůty
člen oprávněný k hlasování nevyjádří, má se za to, že s usnesením nesouhlasí.
Upozornění, že jde o návrh usnesení v intencích tohoto ustanovení stanov musí být
v písemném návrhu výslovně uvedeno.
11.8.
Valná hromada probíhá a je řízena dle jednacího řádu, který valná hromada schválí.
Návrh jednacího řádu předkládá valné hromadě představenstvo.
Až do zvolení předsedajícího valné hromady plénem, řídí valnou hromadu předseda
představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva.
Kterýkoliv člen RSOV se může nechat na jednání valné hromady zastupovat jiným
členem, nebo jinou právnickou či fyzickou osobou. Zplnomocnění může být vydáno na
dobu určitou, nebo neurčitou a podpis starosty příslušné obce na plné moci musí být
úředně ověřen.
Jedna osoba může zastupovat libovolný počet členů.
Zplnomocněný má všechna práva a povinnosti zastupovaného.
Člen RSOV se považuje za přítomného, je-li zapsán přímo nebo prostřednictvím
zplnomocněného zástupce v listině přítomných na valné hromadě, která se pořizuje při
každé valné hromadě.
Zápisem do listiny přítomných na valné hromadě je provedena prezentace člena.
Prezentace se počíná pořizovat šedesát minut před stanoveným počátkem valné
hromady a končí vypršením času, který byl pro začátek valné hromady stanoven.
Vypršením času pro prezentaci se příslušná listina přítomných na valné hromadě uzavře
a členové v listině nezapsaní se považují za nepřítomné a nemají právo na zahájené
valné hromadě hlasovat.
V případě, že po vypršení času pro prezentaci nebude valná hromada pro nedostatek
potřebného počtu přítomných hlasů schopna usnášení, prodlouží předsedající valné
hromady čas k prezentaci o 60 minut. Pokud ani v této době se neprezentuje potřebný
počet hlasů oprávněných k hlasování, je povinen předsedající svolanou valnou hromadu
prohlásit za neschopnou usnášení. Představenstvo je povinno způsobem uvedeným
v těchto stanovách svolat náhradní valnou hromadu.
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Představenstvo
12.1.
Představenstvo je statutárním orgánem RSOV, řídí činnost RSOV a jedná jeho jménem.
12.2.
Představenstvo má 5 členů a jeho složení a činnost se řídí následujícími pravidly:
Návrh kandidátů na člena představenstva je oprávněna podat písemně kterákoliv
členská obec návrhem doručeným představenstvu RSOV nejpozději 10 dnů před
konáním valné hromady, v jejímž programu je zahrnuta volba členů představenstva.
Nelze-li pro nízký počet osob takto navržených, sestavit kandidátku na níž bude alespoň
7 osob, doplní kandidátku do tohoto počtu představenstvo vlastním návrhem.
Valná hromada volí členy představenstva z osob uvedených v kandidátce tajným
hlasováním. Za členy představenstva jsou zvoleni kandidáti, kteří získají v hlasování
nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů, provede se u těch kandidátů, kde k rovnosti
došlo, doplňková volba. Při doplňkové volbě je zvolen ten kandidát, který získá nejvíce
hlasů.
Jestliže počet členů představenstva klesne pod 5, doplní představenstvo počet svých
členů jmenováním na plný počet. Takto jmenovaní členové představenstva vykonávají
funkci do nejbližší valné hromady. Na této valné hromadě dojde k doplňkové volbě
nových členů představenstva. Kandidátka se sestaví obdobně jak je uvedeno shora
v tomto článku stanov.
12.3.
Funkční období představenstva je dvouleté. Toto období se vždy prodlužuje do konání
nejbližší valné hromady RSOV. Člen představenstva může být volen opakovaně bez
omezení.
12.4.
Představenstvo volí ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu.
12.5.
Představenstvo rozhoduje a jedná ve všech otázkách spojených s činností RSOV pokud
není rozhodování výslovně vyhraženo valné hromadě RSOV.
Představenstvo za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
Při každé valné hromadě představenstvo podává prostřednictvím některého svého člena,
úplnou zprávu o činnosti představenstva mezi valnými hromadami a o všech důležitých
rozhodnutích, která byla učiněna.
12.6.
Představenstvo zastupuje RSOV vůči třetím osobám, soudům a jiným orgánům.
-
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-celým představenstvem, nebo
-předsedou a jedním členem představenstva, nebo
-místopředsedou a jedním členem představenstva, nebo
-jedním členem představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,
nebo
-dalšími osobami písemně zmocněnými představenstvem
Podepisování za RSOV se děje tak, že výše určené osoby připojí ke svému napsanému
jménu a příjmení svůj vlastnoruční podpis, název svazku, případně i otisk razítka.
12.7.
Představenstvo je svoláváno a řízeno předsedou představenstva. V nepřítomnosti
předsedy zastupují předsedu 1. místopředseda a není-li přítomen, tak 2. místopředseda
představenstva.
Představenstvo se schází dle potřeby, minimálně však vždy jednou za kalendářní
čtvrtletí.
O jednáních představenstva se sepisuje zápis.
Svolání představenstva se děje písemnou pozvánkou nejméně 14 dnů předem. Pozvánka
musí obsahovat místo, čas a program jednání. Nedodržení těchto formálních podmínek
lze zhojit jednomyslným prohlášením všech členů představenstva učiněným do zápisu o
jednání, že souhlasí s tím, aby představenstvo jednalo v konkrétním termínu i přes
nedodržení shora uvedených podmínek.
Podkladové materiály se k pozvánce připojují, pokud jsou z povahy věci nutné
k přípravě kvalifikovaného stanoviska. Členové představenstva, kteří se nemohou
schůze zúčastnit, se mohou nechat zastupovat jiným členem představenstva v plném
rozsahu práv. Zastupovaný člen představensva se považuje za přítomného pro účely
hlasování. Zastupování musí být vyznačeno v prezentační listině, ke které se připojuje
písemné zmocnění. Zmocnění může být bez omezení nebo omezené na určitou záležitost.
12.8.
K usnášeníschopnosti představensva je potřebná přítomnost nadpoloviční většiny jeho
členů. Usnesení jsou přijata pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných.
Představenstvo může přijímat usnesení i mimo svoje řádné zasedání a to tak, že návrh
usnesení rozešle předseda všem členům s určením lhůty do níž se mají písemně vyjádřit
zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv. Pokud se do stanovené lhůty člen
představenstva nevyjádří, má se za to, že s usnesením nesouhlasí. Upozornění, že jde o
návrh usnesení v intencích tohoto ustanovení stanov musí být v písemném návrhu
výslovně uvedeno.
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Ve své činnosti se představenstvo řídí stanovami, organizačním řádem (pokud byl
přijat), usneseními valné hromady a obecně platnými právními předpisy.
Všichni členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí
a zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zájmy
RSOV nebo způsobit RSOV škodu.
Členové představenstva mohou být pověřeni k řízení a řešení jednotlivých úseků
činnosti RSOV s cílem dosáhnout co nejúčelnější organizace práce představenstva.

XIII.
Dozorčí rada
13.1.
Dozorčí rada vykonává kontrolní funkce.
Ve své činnosti především zjišťuje zda činnost RSOV a jednání jeho orgánů jsou
v souladu se stanovami a usneseními valné hromady.
13.2.
Dozorčí rada má 3 členy.
Člen dozorčí rady může být volen opakovaně bez omezení. Funkční období je dvouleté.
Návrh kandidátů na člena dozorčí rady je oprávněna podat písemně, kterákoli členská
obec a to písemným návrhem doručeným představenstvu RSOV nejpozději deset dnů
před konáním valné hromady v jejímž programu je zahrnuta volba členů dozorčí rady.
K později podaným návrhům se nepřihlíží.
Nelze-li pro nízký počet osob takto navržených k volbě za člena dozorčí rady sestavit
kandidátku, na níž bude alespoň pět osob, doplní kandidátku do tohoto počtu
představenstvo návrhem dalších kandidátů.
Valná hromada volí členy dozorčí rady z osob uvedených v kandidátce tajným
hlasováním.
Za členy dozorčí rady jsou zvoleni kandidáti, kteří získají v hlasování nejvíce hlasů.
V případě rovnosti hlasů, která neumožní rozhodnout kdo z kandidátů byl do 3 členné
dozorčí rady zvolen, provede se u těch kandidátů u nichž k rovnosti hlasů došlo,
doplňková volba. Při doplňkové volbě je zvolen ten kandidát, který získá nejvíce hlasů.
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jmenováním na plný počet, to jest 3 členy. Takto jmenovaní členové vykonávají svou
funkci do nejbližší valné hromady. Při této valné hromadě dojde k doplňkové volbě
nových členů dozorčí rady. Kandidátka se sestaví obdobně jak je uvedeno shora v tomto
článku stanov.
13.3.
Všechny orgány RSOV jsou povinny na výzvu kteréhokoliv člena dozorčí rady
poskytnout všechny potřebné informace a předložit účetní a jinou evidenci.
Dozorčí rada je oprávněna vyzvat představenstvo ke svolání valné hromady s uvedením
důvodu. Z tohoto podnětu musí být valná hromada svolána nejpozději do 60 dnů od
jeho doručení představenstvu.
Zástupce dozorčí rady podává valné hromadě zprávu o činnosti dozorčí rady
13.4.
Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva RSOV.
13.5.
První schůzi dozorčí rady svolá představenstvo a to do 30-ti dnů od konání valné
hromady, která dozorčí radu zvolila.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který svolává její další schůze
a řídí je.
13.6.
Dozorčí rada je schopná se usnášet jsou-li přítomni alespoň dva její členové, rozhoduje
většinou přítomných hlasů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro dozorčí radu platí možnost přijetí usnesení na
písemný návrh obdobně jako u představenstva dle čl. XII. bod 12.8.

XIV.
Likvidace sdružení a majetkové nároky členů při zrušení sdružení, vystoupení ze
sdružení a vyloučení ze sdružení
14.1.
Při likvidaci sdružení v případě jeho zrušení, či zániku bez právního nástupce musejí
být přednostně uspokojeny pohledávky třetích osob a státu.
14.2.
Zbylé majetkové hodnoty, po realizaci kroků dle bodu 14.1. (likvidační zůstatek),
přejdou do podílového spoluvlastnictví obcí, které ke dni zániku RSOV budou jeho
členy a to v podílech stanovených poměrem počtu hlasů, kterými je jednotlivá obec
oprávněna k hlasování na valné hromadě k celkovému počtu hlasů oprávněných
k hlasování na valné hromadě ke dni zániku RSOV.
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Schválení a účinnost stanov
15.1.
Stanovy schvalují zakladatelé podpisem zakladatelské smlouvy. Stanovy nabývají
účinnosti dnem zápisu RSOV do registru vedeného u OkÚ Český Krumlov.
15.2.
Stanovy mohou být změněny pouze rozhodnutím valné hromady.
15.3.
Přijetím stanov valnou hromadou a zvolením orgánů společnosti, zaniká funkční
působnost přípravného výboru ustaveného pro založení RSOV.

Dodatek č. 1. ke Stanovám RSOV

III. Valná hromada RSOV, schválila dne 18.12.2001 tento:
Dodatek č. 1
ke stanovám Regionálního svazku obcí „VLTAVA“
Stanovy RSOV se mění takto:
V článku II.
a) text odstavce 2.1. se vypouští a nahrazuje zněním : „ RSOV je založen jako svazek
obcí podle § 49-53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích „
b) za dosavadní odstavec 2.2. se doplňuje nový odstavec 2.3. ve znění: „ Pokud dále
stanovy hovoří o ustanoveních zákona č. 367/1990 Sb., má se zato, že se jedná o
obdobná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích “.
V článku VI :
Za stávající odstavec 6.3. se doplňuje nový odstavec 6.4. s textem : RSOV není založen
za účelem tvorby zisku, ani se nepředpokládá vznik ztráty. Pokud by však v některém
roce byl výsledkem hospodaření zisk nebo ztráta, bude rozdělení resp,. úhrada
provedena na základě rozhodnutí valné hromady a to podílem stanoveným poměrem
počtu hlasů, kterými jsou jednotlivé členské obce oprávněny k hlasování na valné
hromadě, k celkovému počtu oprávněných hlasů.
Tento dodatek podepisuje předseda představenstva a jeho účinnost nabývá dnem
zápisu změny do registru sdružení vedeném u Okresního úřadu v Českém Krumlově.

Petr Laisek, v.r.
předseda představenstva

