
STANOVY 
„Dobrovolného svazku Obcí - Mikroregionu Slušovicko“ 

I. Název a sídlo členů dobrovolného svazku obcí 

Zakládajícími členy dobrovolného svazku obcí jsou níže uvedené obce, které svazek 
Založily podpisem Zakladatelské smlouvy: 
1. Město Slušovice, sídlo nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 
2. Obec Hvozdná, sídlo Hvozdná, PSČ 763 11 
3. Obec Podkopná Lhota, sídlo Podkopná Lhota, PSČ 763 18 
4. Obec Veselá, sídlo Veselá, PSČ 763 15 
5. Obec Neubuz, sídlo Neubuz, PSČ 763 15 
6. Obec Trnava, sídlo Trnava u Zlína 156, PSČ 763 18 
7. Obec Březová, sídlo Březová, PSČ 763 15 
8. Obec Všemina, sídlo Všemina, PSČ 763 15 
9. Obec Dešná, sídlo Dešná, PSČ 763 15 
10. Obec Hrobice, sídlo Hrobice, PSČ 763 15 
11. Obec Ostrata, sídlo Ostrata, PSČ 763 11 
12. Obec Kašava, sídlo Kašava, PSČ 763 19 

II. Název a Sídlo dobrovolného svazku obcí 

1) Dobrovolný svazek obcí nese název Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko 
(dále jen svazek). 
2) Sídlo svazku: Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

lIl.Předmět činnosti 

1) Spolupráce členských obcí svazku v oblastech: 
a) školství, sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče O 

zvířata, cestovního ruchu, 
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného 

osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného 
Zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod, 

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a 
systémů veřejné osobní dopravy k Zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území 
svazku, 

d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití 
ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí 
sdružených ve svazku, 

e) správy majetku obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, 
domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných 
obcemi sdruženými do svazku.
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2) Koordinace vzájemných postupů členských obcí svazku při řešení: 
a) rozvoje samosprávy obcí a udržitelnosti dotčeného území mikroregionu, 
b) hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, 
c) vztahů k orgánům statni správy a vyšších územních samosprávných celků, 
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoje a diveızifikace 
nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti, 
e) společné péče O památky na území obcí, 
f) využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, 
g) podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů, 
h) společné přípravy projektů pozemkových úprav, 
i) dopravní obslužnosti na území obcí, 
j) Spolupráce a výměny know-how mezi obcemi a zeměmi EU, 
k)spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy a Subjekty zabývajícími 
se čerpáním finančních prostředků Z Evropských fondů na zpracování mikroregionálních 
projektů, 
I) Zřízení studijního, koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky. 

lV. Majetek svazku 

1. Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky. Členské příspěvky členů jsou roční, jejich 
výše se Stanoví podle počtu obyvatel s trvalým bydlištěm každé obce k 1. lednu. daného 
roku částkou na jednoho obyvatele schválenou valnou hromadou. Členské příspěvky jsou 
splatné nejpozději k 31. lednu běžného kalendářního roku na společný účet svazku. 

2. Majetkem svazku se stávají veškeré vložené a poskytnuté finanční prostředky, movité věci 
či nemovitosti, jiné věci, které svazek Získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného 
těmito Stanovami. 

3. Finanční prostředky svazku jsou vedeny na zvláštním účtu. Svazek vede o svém 
hospodaření samostatné účetnictví oddělené od účetnictví členských obcí. 

4. Zdrojem příjmů svazku jsou zejména: 
a) příspěvky členských obcí, 
b) finanční prostředky získané činností svazku, 
c) dobrovolné příspěvky členských obcí, 
d) dotace, dary, popřípadě jiné finanční prostředky. 

V. Práva a povinnosti 

1. Všichni členové svazku mají právo: 
a) zúčastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím, 
b) účastnit se delegovanými odborníky činnosti v pracovním výboru, 
c) volit orgány svazku a být do nich volen, 
d) využívat majetek a zařízení svazku, 
e) podílet se kdykoliv na kontrole činnosti svazku s možností nahlížet do účetnictví, do 
případné další dokumentace a s právem požadovat od příslušných orgánů svazku 
vysvětlení, 
f) na úhradu administrativních a věcných nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti 
S činností ve prospěch svazku, 
g) na přerozdělení případného zisku po schválení valnou hromadou v přepočtu podle počtu 
obyvatel jednotlivých obcí.
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2. Všichni členové svazku jsou povinni: 
a) napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů svazku vymezených 
zejména V těchto stanovách a vyplývajících Z usnesení orgánů svazku, 
b) platit členské příspěvky ve schválené výši a to vždy nejpozději do 31. ledna běžného 
kalendářního roku, 
c) podílet se na úhradě ztráty svazku do data stanoveného rozhodnutím valné hromady 
v přepočtu podle počtu obyvatel jednotlivých obcí. 

VI. Orgány svazku 

Orgány svazku jsou: 
a) valná hromada 
b) předseda svazku 
c) místopředseda svazku 
d) pracovní výbor 

VII. Valná hromada 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku a rozhoduje O všech záležitostech svazku. 

2) Členy valné hromady jsou starostové obcí a občané členských obcí, zvoleni zastupitelstvy 
členských obcí. Zastupitelstvo členské obce vždy zvolí svého druhého člena a jeho 
náhradníka, který společně se starostou členské obce zastupuje členskou obec na všech 
jednáních valné hromady svazku. 

3) Všichni členové valné hromady mají právo účastnit se jejího jednání. 

4) Do pravomoci valné hromady náleží: 
a) schvalování, doplnění a změny stanov, 
b) schvalování jednacího a volebního řádu, 
c) volba předsedy, místopředsedy, pracovního výboru a jejich odvolání, 
d) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření svazku, 
e) schvalování rozpočtu svazku a jeho změn, závěrečného účtu spolu se správou O 
výsledcích nebo auditu za uplynulý kalendářní rok, schvalování vstupu dalších obcí do 
svazku, zániku členství ve svazku v případě porušení stanov, schvalování výše členských 
příspěvků pro běžný kalendářní rok, 
f) schvalování majetkového vyrovnání s obcí vystupující ze svazku, rozdělení likvidačního 
zůstatku, 
g) rozhodování o nakládání s majetkem svazku, přijetí movitých věcí či nemovitostí do 
majetku svazku, jiných věcí, které svazek získá za účelem plnění předmětu činnosti 
vymezeného těmito stanovami. 

5) Ke schválení určitého úkonu za svazek je nutný Souhlas nadpoloviční většiny všech členů 
valné hromady. 

6) Valnou hromadu svolává předseda svazku nejméně jedenkrát ročně. V případě, že se 
nesejde nadpoloviční většina všech členů valné hromady, není tato usnášení schopná a 
předsedající ji rozpustí. Následně svolá nové zasedání valné hromady, nejpozději do 14 dnů. 

vı 
7) Průběh jednání valné hromady stanoví jednací a volební rad.
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VIII. Předseda a místopředseda svazku 

1) Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. 

2) V době nepřítomnosti může předseda svazku pověřit Zastupováním místopředsedu 
svazku. 

3) Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda 
svazku a v případě nepřítomnosti předsedy pak místopředseda svazku. 

4) Předseda svolává zasedání valné hromady v souladu S článkem VII. bod 6) těchto stanov 
a rıdí její zasedání. Mimoradnou valnou hromadu svolá předseda svazku, pozadá li O to 
alespoň polovina členů. 

5) Předseda připravuje společně S místopředsedou podklady pro zasedání valné hromady. 

6) Předseda zajišťuje administrativní činnosti svazku prostřednictvím zaměstnanců obce 
zařazených do obecního úřadu, kterou ve svazku zastupuje. Náklady spojené s 
administrativní činností svazku jsou refundovány dle čl. V, odst. f) těchto stanov. 

7) Předseda požádá Krajský úřad nebo auditora nejpozději do 31.1. kalendářního roku o 
provedení auditu za uplynulý rok. 

8) Předseda oznámí občanům členských obcí nejpozději 7 dnů před zasedáním valné 
hromady svazku místo a dobu konání zasedání, a to vyvěšením na úředních deskách 
obecních úřadů členských obcí. 

9) Předseda zajišťuje Zveřejnění návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu svazku u 
členských obcí, a to vyvěšením na úředních deskách obecních úřadů členských obcí. Při 
Zveřejnění návrhu rozpočtu a závěrečného účtu svazku současně stanoví lhůtu pro podání 
připomínek občanů členských obcí. 

IX. Pracovní výbor 

Pracovní výbor tvoří starostové obcí: 
Slušovice, Neubuz, Veselá, Březová, Hvozdná, Ostrata, Kašavá. 
Pracovní výbor připravuje veškeré podklady pro předsedajícího valné hromady a dále plní 
úkoly vyplývající Z rozhodnutí schválených valnou hromadou. 

X. Společná ustanovení o orgánech svazku 

1) O průběhu zasedání kolektivních orgánů svazku a O jejich rozhodnutích se pořizují vv vv písemné zápisy podepsané Zapisovatelem a předsedou svazku a overené overovatelem 
zápisu. 

2) Písemné Zápisy zjednání valné hromady jsou uloženy k nahlédnutí všem občanům 
členských obcí a členům zastupitelstev členských obcí u statutárních orgánů členských obcí. 

XI. Hospodaření svazku 

1) Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na 
vı ıv prıslušný kalendarní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců po 

skončení kalendářního roku.
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2) Svazek vede samostatné účetnictví O stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a 
výdajích. 

3) Návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným 
způsobem zveřejněn u členských obcí, nejméně po dobu 15 dnů před jejich projednáním na 
zasedání valné hromady svazku, aby se k nim občané členských obcí mohli vyjádřit. 

4) svazek vybírá členské příspěvky od obcí mikroregionu pro Místní akční skupinu Vizovicko 
a Slušovicko. 

XII. Členství ve svazku 

1) Členství ve svazku je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. O přijetí 
nových členů do svazku rozhoduje valná hromada. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že 
přistupuje ke stanovám svazku. 

2) Členství ve svazku neomezuje právo členů vstupovat nebo zakládat jiné svazky obcí či 
právnické osoby a ani neomezuje jakoukoliv jinou formu spolupráce S jinými subjekty. 

3) Členství ve svazku je možné ukončit vždy k 31. prosince daného roku písemnou výpovědí 
dodanou předsedovi svazku nejpozději do 30. čen/na téhož roku. K datu zániku členství ve 
svazku musí být S členem svazku, který dal výpověď, provedeno majetkové vyrovnání 
schválené valnou hromadou svazku. 

4) Členství zaniká v případě prokazatelného porušení stanov svazku členem svazku. Pro 
majetkové vypořádání platí předchozí ustanovení. 

5) Členství zaniká zánikem člena svazku (např. při sloučení obcí) 

XIII. Zrušení svazku 

1) Svazek se zrušuje dohodou schválenou valnou hromadou. 

2) Svazek zaniká výmazem Z registrace. Před návrhem na výmaz se provede likvidace 
majetku svazku tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy svazku, a to tak, že se 
rozpočítá podle počtu občanů v jednotlivých obcích svazku. Případná ztráta by byla hrazena 
jednotlivými členy v pomeru odpovídajícímu výši jejich členských příspěvků zaplacených za 
dobu trvání jejich členství. 

XIV. Kontrola 

1) Svazek předloží výsledek přezkoumání hospodaření svazku nebo auditu všem 
zastupitelstvům členských obcí před schválením přezkoumání hospodaření svazku nebo 
auditu valnou hromadou. 

2) Předseda předloží ročně zastupitelstvu členských obcí ke schválení zprávu O činnosti 
svazku před jejím schválením valnou hromadou.
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3) Ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2c) Zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění 
pozdějších předpisů se ustanovuje tříčlenný orgán svazku obcí a to: 
starosta města Slušovice 
starosta obce Ostrata 
Starosta obce Březová, 
který schvaluje účetní Závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o 
účetnictví. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1) Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvy zakládajících členů svazku. 

2) Nejpozději do 30 dnů od registrace svazku proběhne ustavující valná hromada, která zvolí 
orgány svazku. 

3) V případě, že se vyskytnou 'otázky těmito Stanovami neupravené, rozhoduje o jejich řešení 
svým hlasováním valná hromada. 

4) Změnu či doplnění těchto stanov lze provést pouze po předchozím schválení textu změn 
ve všech zastupitelstvech členských obcí. 

5) Stanovy jsou vyhotoveny ve 12 výtiscích, každý člen svazku obdrží po 1 výtisku těchto 
stanov. 

Ve Slušovicích dne Ä 57. Ă. 2020 

Podpisy členů svazku: 

Slušovice 

Všemina 

Trnava É 
Kašava Ä 

Hvozdná
, 

Ostrata % 
Dešná É 
Podkopnál 

Veselá 

Březová 

Hrobice 

Neubuz

ı


