STANOVY
dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION SKUTEČSKO-LEŽÁKY
(dále jen „Stanovy“)
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Skutečsko-Ležáky (dále jen „Svazek“) je založen ve smyslu
ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“).
Tyto Stanovy jsou v souladu s ustanovením §50, odst. 2, zákona o obcích, přílohou a součástí smlouvy
o založení Svazku, která byla uzavřena dne 12. 12. 2001, ve znění pozdějších dodatků.

I.
Název a sídlo Svazku
1. Název Svazku: Mikroregion Skutečsko – Ležáky
2. Sídlo Svazku: Vrbatův Kostelec, Obecní úřad, 539 56 Vrbatův Kostelec

II.
Název a sídlo členů Svazku
1. Členy Svazku jsou tyto obce:
obec Holetín, sídlo: Holetín, IČO: 00270105, zastoupená starostou obce
a
obec Hroubovice, sídlo Hroubovice, IČO 00270164, zastoupená starostou obce
a
obec Leštinka, sídlo: Leštinka, IČO: 00270377, zastoupená starostou obce
a
obec Lukavice, sídlo: Lukavice, IČO: 00270431, zastoupená starostou obce
a
obec Mrákotín, sídlo: Mrákotín, IČO: 60104171, zastoupená starostou obce
a
obec Předhradí, sídlo Předhradí, IČO: 00654621, zastoupená starostou obce
a
obec Prosetín, sídlo: Prosetín, IČO: 00270750, zastoupená starostou obce
a
město Skuteč, sídlo: Skuteč, IČO: 00270903, zastoupené starostou města
a
obec Smrček, sídlo: Smrček, IČO: 15054209, zastoupená starostou obce
a
obec Tisovec, sídlo: Tisovec, IČO: 00271047, zastoupená starostou obce
a
obec Vrbatův Kostelec, sídlo: Vrbatův Kostelec, IČO: 00271195, zastoupená starostou obce
a
městys Žumberk, sídlo: Žumberk, IČO: 00271292, zastoupená starostou obce
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III.
Předmět činnosti
1. Hlavním předmětem činnosti Svazku je zejména:
a. všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
b. společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
c. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
d. koordinace obecních, územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
e. slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy
v zájmovém území
f.

vytváření, zmnožování a správa společného majetku Svazku

g. zastupování členů Svazku při jednání o společných věcech se třetími osobami (orgány státní
správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
h. zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých
společných akcí
i.

propagace Svazku a jeho zájmového území

j.

ostatní činnosti, které nejvyšší orgán Svazku za předmět činnosti Svazku prohlásí

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů Svazku;
povinnost Svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem Svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora
hlavní činnosti Svazku anebo hospodárné využívání majetku Svazku.

IV.
Orgány Svazku
1. Orgány Svazku jsou:
A. Shromáždění starostů
B. Předseda a místopředseda
C. Kontrolní komise

IV. A
Shromáždění starostů
(1) Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem Svazku. Členem Shromáždění starostů se stává každý
zvolený starosta obce, který je členem Svazku. Každý člen má při jednání a hlasování jeden hlas.
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(2) Shromáždění starostů rozhoduje o všech zásadních otázkách Svazku a to zejména:
a. jmenuje, volí a odvolává předsedu a místopředsedu Svazku a členy Kontrolní komise
b. rozhoduje o přijetí nových členů Svazku a výši vstupního vkladu
c. rozhoduje o splynutí, sloučení a rozdělení Svazku
d. rozhoduje o zrušení Svazku a o následném majetkovém vypořádání
e. schvaluje záměry a koncepci Svazku
f.

schvaluje jednotlivé akce a aktivity Svazku

g. rozhoduje o použití finančních prostředků
h. rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku
i.

schvaluje formu a výši odměn funkcionářům Svazku za provedení prací pro Svazek

j.

rozhodování o spolupráci s jinými subjekty a formě její spolupráce

k. schvaluje výši řádného členského příspěvku a termín jeho úhrady
l.

schvaluje mimořádný členský příspěvek

m. schvaluje rozpočet, závěrečný účet včetně zprávy auditora a účetní závěrku Svazku. Ke
schválení roční uzávěrky Svazku je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Svazku.
n. rozhoduje o vyloučení členů ze Svazku
o. rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách Svazku obcí a schvaluje plán
činnosti na další období
p. schvaluje změnu Stanov dle čl. XI
q. rozhoduje o dalších záležitostech Svazku, které si Shromáždění starostů vyhradí
(3) Shromáždění starostů svolává předseda nebo místopředseda Svazku a je usnášeníschopné, je-li
přítomná nadpoloviční většina starostů členských obcí. V odůvodněných případech mohou
starosty zastoupit místostarostové. Shromáždění starostů však není usnášeníschopné, pokud
takto bude zastoupena nadpoloviční většina účastníků. Shromáždění starostů se koná nejméně
dvakrát ročně.
(4) K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které náleží Shromáždění starostů, je nutný souhlas
nadpoloviční většiny všech členů Svazku, pokud není ve Stanovách určeno jinak.
(5) O průběhu jednání je pořizován zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda. Zápis musí
vedle data, místa konání a presenční listiny obsahovat program, přijatá usnesení s uvedením
výsledků hlasování a námitky účastníků. Zápis obdrží všichni členové Svazku. Jedno vyhotovení je
určeno k archivaci.
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IV. B
Předseda a místopředseda Svazku
(1) Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje Svazek navenek. Při zastupování Svazku jedná
samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou. Předseda a místopředseda Svazku jsou
voleni Shromážděním starostů z jeho členů na dobu určitou. Tato doba končí dnem konání
prvního shromáždění starostů svolaném po řádných komunálních volbách, kdy už jsou ustanoveni
noví starostové obcí, z nichž se volí nový předseda a místopředseda. Opakované zvolení je
možné.
(2) Místopředseda Svazku zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na základě písemného
pověření předsedou Svazku.
(3) Do působnosti předsedy náleží zejména:
a. řídit činnost Svazku mezi jednotlivými zasedáními rady
b. svolávat Shromáždění starostů a zajišťovat jeho přípravu a průběh
c. řídit a kontrolovat práci místopředsedy
d. zajišťovat archivaci písemností Svazku
e. bez zbytečných odkladů doručovat starostům Svazku zápis ze Shromáždění starostů a zajistit,
aby byl po připomínkovém řízení na příštím zasedání schválen
f.

zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend Svazku podle zvláštních právních
předpisů

g. předkládat Shromáždění starostů roční rozpočet Svazku a jeho roční účetní závěrku
h. rozhodovat o dalších záležitostech Svazku, které dle Stanov nespadají do působnosti jiného
orgánu Svazku.
i.

organizovat činnost v případě zániku Svazku

IV. C
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise je tříčlenná. Je volena Shromážděním starostů na dobu určitou, jejíž délka je
shodná s délkou trvání mandátu předsedy a místopředsedy Svazku. Opakované zvolení je možné.
Kontrolní komise je podřízena přímo Shromáždění starostů a je oprávněna nahlížet do všech
písemností Svazku a účastnit se všech jednání vůči třetím osobám.
(2) Kontrolní komise zajišťuje zejména:
a. kontrolu výkonu funkce předsedy a místopředsedy, zda je v souladu se Stanovami Svazku
b. kontrolu hospodaření s majetkem Svazku
c. kontrolu hospodaření s finančními prostředky Svazku
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V.
Majetek a hospodaření Svazku
1. Hospodaření Svazku je upraveno platnými právními předpisy.
2. Finanční prostředky spravuje a nakládá s nimi pouze předseda, místopředseda nebo předsedou
jmenovitě pověřené osoby.

A. Majetek členů Svazku vkládaný do Svazku
(1) Členové Svazku mohou vložit vlastní majetek do hospodaření Svazku. Shromáždění starostů může
tento vložený majetek pronajímat a vypůjčovat ho, a to v souladu s podmínkami, za kterých byl
majetek členů Svazku do Svazku vložen.
(2) Vstupní vklad je pro nové členy Svazku stanoven na 3.000 Kč, slovy: třitisícekorunčeských, pokud
Shromáždění starostů nerozhodne jinak, a je splatný do sedmi kalendářních dnů od vzniku
členství ve Svazku.
(3) Určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku vyžaduje souhlas dvou třetin členů
Svazku.

B. Zdroje příjmů Svazku
(1) Svazek má příjmy zejména z těchto zdrojů:
a. řádné a mimořádné příspěvky členů Svazku
b. vlastní hospodářská činnost
c. dotace a granty ze zdrojů veřejných i neveřejných
d. dotace a granty ze zahraničních zdrojů, ze strukturálních a kohezních fondů Evropské unie
případně z jiných finančních zdrojů Evropské unie

VI.
Práva a povinnosti členů Svazku
1. Základními práva členů Svazku jsou:
a. navrhovat a realizovat prostřednictvím akcí a aktivit své zájmy a záměry, pokud budou
v souladu se zájmy a záměry Svazku
b. nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku Svazku
c. účastnit se činnosti orgánů Svazku a aktivit podle rozhodnutí Shromáždění
starostů
d. podílet se na majetkovém prospěchu Svazku podle Stanov a usnesení Shromáždění starostů
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2. Základními povinnostmi členů Svazku jsou:
a. důsledně dodržovat Stanovy a rozhodnutí Shromáždění starostů
b. složit vstupní vklad dle čl. V Stanov a platit pravidelně roční příspěvky ve výši a termínu podle
rozhodnutí Shromáždění starostů
c. nakládat s majetkem Svazku podle rozhodnutí Shromáždění starostů, chránit jej a přispívat
k jeho zmnožování
d. vyvíjet v rámci Svazku i samostatně svoji činnost v souladu s cíli Svazku a tak, jak je ve
Stanovách dohodnuto. Současně se zdrží jakékoli činnosti, která by byla těmto cílům na újmu
a mohla jejich dosažení ztížit.
e. propagovat Svazek jak mezi občany členských obcí, tak i orgány státní správy, u podnikatelů,
občanských sdružení, nadací a fondů apod.
f.

vykonávat svěřené funkce v orgánech Svazku a dále ty povinnosti, které budou určeny
rozhodnutím Shromáždění starostů

3. Vztahy členů a Svazku se řídí platnými právními předpisy, Stanovami a rozhodnutím
Shromážděním starostů.
4. Pokud člen je v prodlení s úhradou peněžitého závazku k Svazku, pak je Svazek oprávněn
požadovat úroky z prodlení ročně ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB platné k prvnímu dni
prodlení.

VII.
Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty Svazku
1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty z hospodaření Svazku rozhoduje Shromáždění starostů na návrh
předsedy Svazku po přezkoumání tohoto návrhu Kontrolní komisí.
2. Zisk z činnosti Svazku bude sloužit především k naplňování předmětů činnosti Svazku.
3. Úhrada ztráty bude hrazena především z nerozděleného zisku uplynulých let. Nepostačí-li
k úhradě nerozdělený zisk bude ztráta hrazena příspěvkem od členů Svazku dle rozhodnutí
Shromáždění starostů, nejvýše však do poloviny jimi uhrazeného ročního členského příspěvku,
pokud nebude použito k úhradě ztráty vhodné půjčky.

VIII.
Vznik a zánik členství ve Svazku, majetkové vypořádání
1. Členem Svazku se může stát obec, která písemně projeví o členství zájem. K přijetí do Svazku je
potřeba dvoutřetinová většina hlasů členů Svazku. Nový člen Svazku podepisuje dodatek
k zakladatelské smlouvě a přistupuje k ní i ke Stanovám v plném rozsahu.
2. Nový člen je povinen uhradit vstupní vklad a hradit členské příspěvky počínaje rokem, ve kterém
do Svazku vstupuje.
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3. Každý člen Svazku může ze Svazku vystoupit, a to na základě písemné výpovědi doručené
předsedovi Svazku do 31. 10., která je účinná od 1. 1. následujícího kalendářního roku po
doručení.
4. Členství ve Svazku může být ukončeno i v důsledku neplacení řádných členských příspěvků. O
ukončení členství z tohoto důvodu rozhoduje Shromáždění Svazku a k tomuto rozhodnutí je třeba
souhlasu dvou třetin členů Svazku.
5. V případě zániku členství rozhodne Shromáždění starostů Svazku na svém nejbližším zasedání
o vypořádání majetkového podílu člena.

IX.
Zánik Svazku
1. Svazek zaniká:
a. písemnou dohodou členů Svazku
b. rozdělením
c. sloučením Svazku s jiným svazkem obcí
d. splynutím Svazku s jiným svazkem obcí
2. K platnému rozhodnutí o zaniknutí Svazku je zapotřebí dvoutřetinová většina všech členů Svazku.
3. Pokud nepřejdou práva a povinnosti Svazku na právního nástupce, bude provedena likvidace
Svazku dle zvláštních předpisů. Likvidátora jmenuje Shromáždění starostů a vytvoří spolu
s předsedou nezbytné podmínky pro provedení likvidace.
4. Při likvidaci budou uspokojeny přednostně nároky všech známých. Likvidační zůstatek bude
rozdělen mezi členy v poměru počtu obyvatel jednotlivých členů. Pokud by majetek nepostačoval
k vypořádání závazků, je likvidátor povinen předložit na majetek Svazku konkurs.
5. Náklady spojené s likvidací nebo konkursem jdou k tíži Svazku.
6. Účinnost zániku Svazku nastává výmazem z registru dobrovolných svazků obcí.

X.
Kontrola Svazku
1. Za účelem kontroly Svazku se stává orgánem Svazku dle ustanovení čl IV. Stanov Kontrolní
komise. Členové Svazku mají právo nahlížet do účetnictví Svazku, vznášet dotazy na hospodaření
a činnosti Svazku.
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XI.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy mohou být doplňovány nebo měněny pouze poté, schválí-li tuto změnu nebo doplněk
Shromáždění starostů nejméně dvoutřetinovou většinou všech hlasů členských obcí.
2. Změny nebo doplnění Stanov vyžadují písemnou formu. Dodatky ke stanovám se pořadově číslují
a tvoří nedílnou součást Stanov. Za evidenci a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný
předseda Svazku.
3. Pokud dojde ke změně nebo doplnění Stanov, je předseda Svazku povinen oznámit tuto
skutečnost nejpozději do 15 dnů od schválení daného usnesení všem členům Svazku a
příslušnému krajskému úřadu.
4. Tyto Stanovy se vyhotovují v 15 vyhotoveních, z nichž každá z členských obcí obdrží jedno
vyhotovení do 30 kalendářní dnů od data schválení a tři vyhotovení budou ponechány pro další
potřebu Svazku.
5. Členové Svazku prohlašují, že obsah Stanov je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho
připojují své podpisy.
6. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Shromážděním starostů a nahrazují v
plném rozsahu Stanovy ve znění schváleném dne 12. 12. 2001.

Schváleno ve Skutči dne

Usnesení č. 3/2019
Ze dne 9.9.2019

Usnesení č.
Ze dne
2019

Usnesení č. U/4/2019
Ze dne 24.6.2019

Jan Břeň
starosta
Obec Holetín

Marcel Samek
starosta
Obec Hroubovice

Luboš Kropáček
starosta
Obec Leštinka
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Usnesení č.
Ze dne
2019

Usnesení č. 3/2019 bod č. 5
Ze dne 11.9.2019

Usnesení č. 09/9/2019
Ze dne 3.7.2019

Miloslav Stehno
starosta
Obec Lukavice

Ludmila Vacková
starostka
Obec Mrákotín

Ing. Zdeněk Mikšovský
starosta
Obec Předhradí

Usnesení č. 5/2019 bod c)
Ze dne 18.7.2019

Usnesení č. 11/006/2019
Ze dne 24.6.2019

Usnesení č.
Ze dne
2019

Jaroslav Raba
starosta
Obec Prosetín

Pavel Bezděk
starosta
Město Skuteč

Miroslav Brychnáč
starosta
Obec Smrček

Usnesení č.
Ze dne
2019

Usnesení č. 9
Ze dne 1.8.2019

Usnesení č. 4/2019 bod 6
Ze dne 2.9.2019

Mgr. Jaroslava Matrasová
starostka
Obec Tisovec

Ing. Pavla Němcová
starostka
Obec Vrbatův Kostelec

Yveta Ždímalová
starostka
Městys Žumberk
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