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Příloha č. 3 k usnesení č.  136 /15- 17 z 15. Zasedání ZO Tršice ze dne 7.6.2017 

 
 

STANOVY 
svazku obcí 

 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

 
Část prvá 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek první 
Základní ustanovení 

 
1. Dobrovolný svazek obcí s názvem Sdružení obcí mikroregionu Bystřička byl založen v 

souladu s ust. § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně 
společných zájmů jeho členů, koordinace vzájemných postupů, všestrannému rozvoji členských měst a 
obcí a k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem 
každé účastnické město a obec. 

2. Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o „obci“, považují se za obec i města a městyse.  

Článek druhý. 
Identifikace svazku 

 

a) Název dobrovolného svazku obcí je „Sdružení obcí mikroregionu Bystřička“ (dále jen 
„svazek“). 

b) Sídlem svazku je: 78353 Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79  
 

c) Identifikační číslo svazku (IČ:): 70947040 
 

Článek třetí 
Název, sídlo a identifikační číslo (IČ) členů svazku 

 
1. Členy svazku jsou následující obce: 

Obec Bukovany  
IČO: 576263 
sídlo: Bukovany 57, 779 00 
 
Obec Bystrovany  
IČO: 4870078 
sídlo: Šrámkova 115/9, 779 00 
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Obec Daskabát 
IČO: 635359 
sídlo: Daskabát 35, 779 00 
 
Obec Doloplazy 
IČO: 534927 
Sídlo: Doloplazy 82, 783 56 
 
Obec Hlubočky 
IČO: 298891 
sídlo: Olomoucká 17, 783 61 
 
Obec Mrsklesy 
IČO: 64990940 
sídlo: Mrsklesy 49, 783 65 
 
Obec Přáslavice 
IČO: 576255 
sídlo: Přáslavice 23, 783 54 
 
Obec Svésedlice 
IČO: 576271 
sídlo: Svésedlice 58, 783 54 
 
Obec Tršice 
IČO: 299588 
sídlo: Tršice 50, 783 57 
 
Město Velká Bystřice 
IČO: 299651 
sídlo: Zámecké náměstí 79, 783 53 
 
Městys Velký Újezd 
IČO: 299677 
sídlo: Olomoucká 15, 783 55 
 
Obec Kozlov 
IČO: 04521811 
sídlo: Kozlov 1020, 783 57 

 
 

b) Pro účely některých majetkových otázek (majetkového vypořádání) uvedené v těchto 
stanovách se stanoví poměr mezi jednotlivými členy svazku takto:  

 
Vzájemný poměr jednotlivých členů svazku odpovídá poměru počtu obyvatel jednotlivých obcí (členů 
svazku) k 31. 12. kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž nastala skutečnost 
významná pro použití (aplikaci) tohoto pravidla (dále také jako „Rozhodný den“) podle těchto stanov. 
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Pokud se příslušná majetková záležitost netýká v konkrétním případě všech členů svazku, aplikuje se 
výše uvedené pravidlo pouze na ty členy svazku, který se příslušná záležitost týká. 
 
Výše uvedené pravidlo platí, pokud se v konkrétním případě všichni dotčení členové svazku 
jednomyslně nedohodnou jinak. 

 
 

 
Článek čtvrtý 
Statut svazku 

 
a) Svazek je samostatnou právnickou osobou, jež odpovídá za nesplnění svých závazků 

veškerým svým majetkem. Členové svazku neručí za závazky svazku, není-li v konkrétním 
případě v souladu s těmito Stanovami rozhodnuto jinak. 

b)  Členstvím ve svazku neztrácí obec svou samostatnost a suverenitu. 

c) Svazek vznikl zápisem do registru vedeného u příslušného krajského úřadu. 

d) Svazek je založen na dobu neurčitou. 

Článek pátý 
Předmět činnosti svazku 

 
a) Předmětem činnosti svazku je: 

- koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, činností při 
výkonu přenesené působnosti, hospodářského, kulturního a sociálního života obcí, 
- úsilí o rozvoj vztahů k orgánům vyšších samosprávných celků, státní správy a orgánům 
sousedících a okolních měst a obcí, 
- podpora všech druhů podnikání a řešení problematiky nezaměstnanosti, 
- koordinace péče o památky v regionu, 
- podpora turistiky a cestovního ruchu jako jednoho z hlavních stmelujících prvků tohoto 
společenství, 
- podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu, 
- společná řešení problematiky poskytování sociálních služeb a zdravotní péče, 
- koordinace při řešení dopravní obslužnosti v regionu, 
- péče o krajinu včetně společného úsilí o ekologickou stabilitu povodí řeky Bystřice, 
- společné úsilí a vzájemná podpora při zajišťování všech forem finančního zabezpečení akcí 
směřujících k rozvoji jednotlivých obcí a regionu jako celku, 
- všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území (zájmovým územím se rozumí 
území zahrnující územní obvody obcí, jež jsou členy svazku). 
- společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé 
obyvatelnosti. 
- příprava a realizace významných investičních akcí, projektů a programů v zájmovém území, 
zejména v oblasti: výstavba kanalizace a čistíren odpadních vod, rozvoj infrastruktury atd. 
- koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku. 
- slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy 
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v zájmovém území. 
- vytváření, zmnožování a správa majetku svazku. 
- zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní 
správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.). 
- zajišťování a vedení písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných 
akcí, projektů a programů. 
- propagace svazku a jeho zájmového území. 
 

b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních 
důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby 
výsledky těchto akcí či aktivit korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku a aby 
nebyly bezdůvodně na úkor jednotlivých členů svazku.  

c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo spolu s dalšími právními subjekty právnické 
osoby. 

d) Územní působnost svazku je dána všemi katastrálními územími jednotlivých členů svazku. 

 
Část druhá 

ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ POMĚRY 
 

Článek šestý 
Vznik členství 

 
a) Členem svazku mohou být pouze obce. 

b) Zastupitelstvo členské obce musí vyjádřit souhlas se vstupem obce do svazku, se smlouvou o 
založení svazku a se stanovami svazku. 

c) Členství zakladatelských členů svazku vzniká dnem podpisu smlouvy o založení svazku a 
stanov všemi členy svazku. 

d) Členem svazku se mohou stát i další obce, a to na základě písemné přihlášky schválené 
zastupitelstvem přistupující obce. O přijetí nového člena do svazku rozhoduje valné 
shromáždění po předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech členských obcí. Členství 
nového člena ve svazku vzniká na základě rozhodnutí valného shromáždění o jeho přijetí 
dnem podpisu aktuálního znění smlouvy o založení svazku, jejíž přílohou je aktuální znění 
stanov, tímto členem. 

Článek sedmý 
Zánik členství 

 
a) Členství obce ve svazku zaniká zánikem svazku, zánikem členské obce jako právnické osoby, 

dohodou všech členů svazku, výpovědí členské obce nebo vyloučením členské obce ze 
svazku. 

b) Obec může vypovědět členství ve svazku i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi zaniká 
členství obce ve svazku uplynutím výpovědní doby, která uplyne vždy k 31. 12. kalendářního 
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roku, který následuje po roce, v němž byla písemná výpověď obce doručena svazku. Do doby 
zániku členství je příslušná obec povinna plnit všechny závazky vůči svazku. 

c) Vyloučení ze svazku je mimořádným zánikem členství. Vyloučení člena schvaluje valné 
shromáždění po předchozím projednání v zastupitelstvech ostatních členských obcí. Lze jej 
použít jen při závažném porušení závazků členské obce vyplývajících z obecně závazných 
předpisů, zakladatelské smlouvy, stanov nebo rozhodnutí orgánů svazku. Závažným 
porušením závazků se rozumí např. dlouhodobá (minimálně 1 rok) neúčast člena na činnosti 
svazku, prodlení s úhradou majetkových závazků vůči svazku delší než 6 měsíců nebo 
porušení jiného závazku obce vůči svazku, pokud obec toto porušení neodstraní ani v 
přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu stanoví valné shromáždění. 

d) Dohodou všech členů svazku zaniká členství obce ke dni, který je v takové dohodě určen. 
Dohody se musí účastnit i obec, jejíž členství má touto dohodou zaniknout. 

e) Při zániku členství zánikem svazku budou členové vypořádáni způsobem uvedeným v článku 
dvacátém čtvrtém těchto stanov. 

f) Obec, jejíž členství ve svazku zaniklo jinak než zánikem svazku, má právo na majetkové 
vypořádání. Majetkové vypořádání se členem, jehož členství zaniklo jinak než zánikem 
svazku, bude provedeno do 90 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za 
kalendářní rok, ve kterém členství zaniklo. Právo na vypořádání však nevzniká dříve, než 
dotčená obec uhradí (vypořádá) všechny své stávající i budoucí (předvídatelné) závazky vůči 
svazku a závazky, které převzala za dobu svého členství v souvislosti s tímto členstvím (vč. 
ručení za budoucí závazky svazku). 

g) Jakmile budou závazky obce uvedené v odstavci f) zcela vypořádány, má obec nárok na 
vrácení majetku poskytnutého pro potřeby svazku, k němuž obec do té doby nepozbyla 
vlastnické právo, a dále má právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl bude pro tyto účely 
vypočten jako podíl odpovídající poměru uvedenému v článku třetím odst. b) stanov na 
základním kapitálu svazku zjištěnému z mimořádné účetní závěrky zpracované ke dni zániku 
členství. Pokud položka základní kapitál nebude v závěrce podle platné úpravy obsažena, 
vychází se z položky významově nejbližší. Pokud členství obce zaniklo vyloučením, činí 
vypořádací podíl 1,- Kč.  

Článek osmý 
Práva členů svazku a občanů obcí 

 
a) Základními právy členů svazku jsou: 

1. Realizovat prostřednictvím akcí, aktivit, projektů a programů svazku své zájmy a záměry, 
pokud jsou tyto zájmy a záměry v souladu se zájmy a záměry svazku. 

2. Navrhovat konkrétní akce, aktivity, projekty a programy svazku. 
3. Účastnit se činnosti orgánů svazku. 
4. Nahlížet do účetních knih a dalších dokladů svazku, pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. 
5. Požadovat informace o veškerých činnostech svazku a o správě majetku svazku. 
6. Podávat orgánům svazku návrhy, podněty a připomínky. 
7. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel určených právními předpisy, 

těmito stanovami a v jejich rámci rozhodnutími orgánů svazku. 
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8. Další práva členů svazku mohou být v rámci přípravy a realizace akcí, aktivit, projektů a 
programů svazku stanovena rozhodnutím valného shromáždění. 
 
Práva uvedená v tomto článku ad a) mohou členové svazku realizovat pouze prostřednictvím 
svých statutárních orgánů nebo prostřednictvím zmocněných zástupců. 

 
b) Občané členských obcí svazku, kteří dovršili věk 18 let, jsou oprávněni: 

 

• účastnit se zasedání příslušných orgánů svazku a nahlížet do zápisů o jednáních těchto orgánů, 

• podávat orgánům svazku své písemné návrhy, žádosti a podněty. Orgány svazku jsou povinny 
zaujímat stanoviska k podaným návrhům, žádostem a podnětům občanů ve lhůtě nejdéle 60ti 
dnů ode dne jejich přijetí. 

• sdělovat písemně či ústně na zasedání orgánu svazku svá stanoviska k návrhu rozpočtu svazku 
a k závěrečnému účtu svazku za minulý kalendářní rok.  

 
Článek devátý 

Povinnosti členů svazku 
 

a) Základními povinnostmi členů svazku jsou: 

1. Aktivně se podílet na činnosti svazku. 
2. Důsledně dodržovat ustanovení smlouvy o založení svazku a těchto stanov a plnit řádně 

povinnosti stanovené těmito dokumenty a rozhodnutím příslušných orgánů svazku, zejména 
řádně a včas přijmout svými orgány taková rozhodnutí, která jsou nutná k splnění výše 
uvedených povinností. 

3. Složit řádně vstupní vklad v souladu s článkem dvacátým těchto stanov. 
4. Platit ve výši a lhůtě stanovené rozhodnutím shromáždění starostů pravidelné roční příspěvky 

v souladu s článkem dvacátým těchto stanov.  
5. Platit ve výši a lhůtě stanovené rozhodnutím valného shromáždění mimořádné příspěvky 

v souladu s článkem dvacátým těchto stanov. 
6. Plnit řádně a včas veškeré majetkové závazky přijaté v souvislosti s činností svazku, ať již tyto 

závazky směřují vůči svazku nebo vůči třetím osobám.  
7. Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku. 
8. Propagovat svazek jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní správy, 

podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů a dalších subjektů. Chránit a 
nepoškozovat dobré jméno svazku. 

9. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí valného shromáždění, chránit jej a přispívat 
k jeho zmnožování.    

10.  Poskytnout veškerou potřebnou součinnost při přípravě společných projektů a akcí sledujících 
účel svazku.  

11. Další povinnosti členů svazku mohou být v rámci přípravy a realizace akcí, aktivit, projektů a 
programů svazku stanoveny rozhodnutím valného shromáždění. 

 
Článek desátý 

Vztahy mezi členy svazku a svazkem 
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a) Právní úkony (právní jednání) mezi členskými obcemi a svazkem, mající charakter prodeje a 
koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, zápůjčky, výpůjčky, úvěru, pronájmu a podobně, se 
vždy upravují písemnými smlouvami. To neplatí, je-li předmětem právního úkonu (právního 
jednání) jednorázové plnění do 10.000,- Kč. 

b) Každá členská obec odpovídá vůči svazku i vůči jeho ostatním členům za škodu, kterou by jim 
způsobila porušením svých závazků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, 
těchto stanov a rozhodnutí orgánů svazku přijatých v souladu s těmito stanovami. 

 
 

Část třetí 
ORGÁNY SVAZKU 

 
Článek jedenáctý 

Vymezení orgánů svazku 
 
Orgány svazku jsou:  

� valné shromáždění  
� předseda svazku 
� místopředseda svazku 
� kontrolní výbor svazku 
� tajemník svazku. 
 
Povinné orgány svazku jsou: valné shromáždění, předseda svazku a kontrolní výbor svazku. 

 
Článek dvanáctý 

Valné shromáždění 
 

a) Valné shromáždění je nejvyšším orgánem svazku a je tvořeno zástupci jednotlivých členů 
svazku. Každý člen svazku má na valném shromáždění jednoho zástupce. Zástupcem člena 
svazku na valném shromáždění, tj. členem valného shromáždění je starosta členské obce. 
Funkce člena valného shromáždění vzniká a zaniká současně s jeho funkcí starosty obce; tím 
není dotčen článek sedmnáctý písm. e) těchto stanov.  

b) Každý člen svazku má při hlasování na valném shromáždění jeden (1) hlas.  

c) Do působnosti valného shromáždění náleží zejména: 

1. Přijímat, měnit a doplňovat stanovy. 
2. Rozhodovat o přijetí nových členů. 
3. Rozhodovat o vyloučení členů ze svazku. 
4. Rozhodovat o výši, splatnosti a způsobu úhrady vstupních vkladů, ročních členských 

příspěvků a mimořádných příspěvků podle článku dvacátého stanov. 
5. Rozhodovat o příspěvcích a majetkových vkladech obcí do svazku nad rámec bodu 4, 

rozhodovat o převzetí ručení členů svazku za závazky svazku a rozhodovat o použití majetku 
členů svazku k zajištění závazků svazku a o způsobu úhrady ztráty svazku. 
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6. Volit a odvolávat předsedu svazku, místopředsedu svazku, členy kontrolního výboru svazku a 
tajemníka svazku a kontrolovat jejich činnost. 

7. Pověřovat předsedu svazku plněním úkolů v rámci činnosti svazku a delegovat na předsedu 
svazku část svých kompetencí (např. rozšířit právo předsedy svazku k majetkovým dispozicím 
pro konkrétní investiční akci apod.). 

8. Schvalovat roční rozpočet svazku a roční účetní uzávěrku (závěrečný účet). 
9. Kontrolovat a prosazovat dodržování rozpočtu.  
10. Rozhodovat o použití volných finančních prostředků svazku v rozsahu, který nepřísluší 

předsedovi svazku, vč. použití či rozdělení zisku svazku. 
11. Rozhodovat o pořízení, využití a zcizení či zatížení majetku svazku nebo zakládat peněžité 

závazky svazku v rozsahu, který nepřísluší předsedovi svazku; u majetku podléhajícího zápisu 
do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich 
stav. 

12. Rozhodovat o vstupu svazku do investičních akcí, dotačních programů apod. a o dalším 
postupu svazku v rámci těchto akcí a programů. 

13. Rozhodovat o spolupráci svazku s jinými svazky obcí, jednotlivými obcemi a ostatními 
právnickými osobami, jakož i o formách této spolupráce.   

14. Rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech. 
15. Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a 

prací. 
16. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku a jmenování likvidátora vč. 

schválení jeho odměny. 
17. Rozhodovat o dalších otázkách, které tomuto orgánu ukládají tyto stanovy.  
18. Rozhodovat o jakýchkoliv otázkách souvisejících s činností svazku, pokud si valné 

shromáždění toto rozhodování v konkrétním případě svým rozhodnutím vyhradilo. 
19. Informovat zastupitelstva jednotlivých členských obcí o hospodaření s majetkem svazku obcí 

a s jeho finančními prostředky. 
 

Článek třináctý 
Předseda svazku 

 
a) Předseda svazku je statutárním orgánem svazku. Předseda svazku zastupuje svazek ve 

všech záležitostech. Předseda svazku zastupuje svazek navenek, a to bez omezení; tím není 
dotčeno vnitřní omezení jednání předsedy svazku založené těmito stanovami, které však není 
účinné vůči třetím osobám.  

b) Předseda svazku řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními valného shromáždění. 
Předseda svazku je ze své činnosti odpovědný valnému shromáždění. 

c) Předsedu svazku volí valné shromáždění na dobu 2 let z řad obyvatel obcí, které jsou ke dni 
volby členy svazku. Předseda svazku může být volen opakovaně. Předseda svazku může být 
zároveň starostou členské obce svazku, tj. členem valného shromáždění. Předseda svazku 
nemůže být členem kontrolního výboru.  

d) Funkce předsedy vzniká okamžikem jeho zvolení. Funkce předsedy zaniká smrtí, uplynutím 
funkčního období, odstoupením z funkce nebo odvoláním.  
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e) Odstoupit z funkce může předseda vždy i bez uvedení důvodu a to písemně k rukám 
jednotlivých členů shromáždění starostů; jeho funkce v takovém případě zaniká třicátým dnem 
po doručení odstoupení z funkce poslednímu ze starostů. 

f) Odvolat předsedu svazku může valné shromáždění pouze pro závažné porušení jeho 
povinností při výkonu funkce nebo pro opakované méně závažné porušení jeho povinností při 
výkonu funkce, pokud byl v minulosti valným shromážděním marně vyzván k nápravě. 
Rozhodnutí o odvolání musí být podepsáno těmi členy shromáždění starostů, kteří pro něj 
hlasovali, a je účinné 15. dnem od jeho doručení předsedovi.  

g) Do věcné působnosti předsedy svazku patří v duchu ustanovení odstavce /a/ zejména: 

1. Svolávat valné shromáždění a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh. Je 
oprávněn vždy se vyjadřovat ke všem bodům projednávaným valným shromážděním. 

2. Řídit a kontrolovat práci místopředsedy svazku a tajemníka svazku. 
3. Jednat jménem svazku s třetími osobami a činit jménem svazku písemné i jiné právní úkony 

(právní jednání).  
4. Zajišťovat vedení účetnictví svazku a evidenci a inventarizaci majetku svazku. 
5. Zajišťovat archivaci písemností svazku. 
6. Připravovat ve spolupráci se starosty návrh ročního rozpočtu svazku a roční účetní závěrky 

(závěrečného účtu) a předkládat je ke schválení valnému shromáždění. 
7. Zajistit včas přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok. 
8. Organizovat práce při zrušení a zániku svazku. 
9. Činit další rozhodnutí a úkony s výjimkou těch, které tyto stanovy nebo rozhodnutí valného 

shromáždění dávají do kompetence jiného orgánu svazku.  
 

g) Předseda se podepisuje tak, že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením 
zastávané funkce. 

 
Článek čtrnáctý 

Místopředseda svazku 
 

a) Místopředseda svazku není statutárním orgánem a není povinným orgánem svazku. 
Místopředseda svazku je oprávněn v konkrétních právních věcech (záležitostech) právně 
jednat za svazek na základě písemného pověření předsedy svazku; místopředseda svazku tak 
zpravidla jedná za svazek na základě písemného pověření v době nepřítomnosti předsedy 
svazku nebo v době existence překážek pro výkon funkce předsedy svazku.  

b) Místopředsedu svazku volí valné shromáždění na dobu 2 let z řad obyvatel obcí, které jsou ke 
dni volby členy svazku. Místopředseda svazku může být volen opakovaně. Místopředseda 
svazku může být zároveň starostou, tj. členem valného shromáždění. Místopředseda svazku 
nemůže být členem kontrolního výboru.  

c) Pro vznik a zánik funkce místopředsedy platí ustanovení článku třináctého odst. c) až e) 
obdobně. 

d) Ustanovením článku čtrnáctého písm. a) těchto stanov není dotčeno oprávnění třetí osoby 
(zmocněnce) jednat za svazek na základě řádně vystavené plné moci. 
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Článek patnáctý 
Kontrolní výbor 

 
a) Kontrolní výbor je kontrolním orgánem svazku. Ve své práci je výhradně podřízen valnému 

shromáždění. Kontrolní výbor má tři členy volené shromážděním starostů na období 2 let z řad 
obyvatel obcí, které jsou ke dni volby členy svazku. Člen kontrolního výboru nemůže být 
zároveň starostou. Členové kontrolního výboru musí být obyvateli různých členských obcí. 

b) Funkce člena kontrolního výboru vzniká okamžikem jeho zvolení. Tato funkce zaniká smrtí, 
uplynutím funkčního období, odstoupením z funkce nebo odvoláním.  

c) Odstoupit z funkce může člen kontrolního výboru vždy i bez uvedení důvodu a to písemně k 
rukám předsedy svazku; jeho funkce v takovém případě zaniká třicátým dnem po doručení 
odstoupení z funkce předsedovi svazku. 

d) Odvolat člena komise může valné shromáždění pouze pro závažné porušení jeho povinností 
při výkonu funkce nebo pro opakované méně závažné porušení jeho povinností při výkonu 
funkce, pokud byl v minulosti valným shromážděním marně vyzván k nápravě. Rozhodnutí o 
odvolání musí být podepsáno těmi členy valného shromáždění, kteří pro něj hlasovali, a je 
účinné 15. dnem od jeho doručení členovi kontrolního výboru. 

e) Kontrolní výbor kontroluje dodržování zakladatelské smlouvy a stanov svazku a plnění úkolů 
a usnesení valného shromáždění. Z tohoto titulu má kontrolní výbor právo zúčastnit se jednání 
orgánů svazku. 

f) Kontrolní výbor sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy svazku, posuzuje, zda je 
jejich činnost v souladu se stanovami svazku. Z tohoto titulu má kontrolní výbor právo 
nahlížet do všech písemností svazku.  

g) Kontrolní výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními 
prostředky. Zprávy o výsledcích této kontroly včetně návrhů na opatření předkládá kontrolní 
výbor valnému shromáždění alespoň jedenkrát ročně. 

h) Kontrolní výbor projednává závěry z provedených kontrol, navrhuje opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků a předkládá je valnému shromáždění.  

i) Kontrolní výbor má právo zúčastnit se jednání valného shromáždění s hlasem poradním.  

Článek šestnáctý 
Tajemník svazku 

 
1. Tajemník svazku je nepovinným orgánem svazku. Tajemník svazku je administrativním 

pracovníkem svazku. Tajemník svazku je zpravidla v pracovněprávním vztahu ke svazku. 
 
2. Tajemník svazku zajišťuje běžnou administrativní činnost svazku, řídí se pokyny předsedy 

svazku, kterému je tajemník svazku také odpovědný. 
 
3. Tajemník svazku připravuje podklady a materiály pro zasedání (jednání) valného 

shromáždění. Tajemník svazku je oprávněn se účastnit zasedání (jednání) valného 
shromáždění, a to s hlasem poradním. 
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4. Není-li tajemním svazku zvolen, vykonává jeho funkci předseda svazku. 
 
 
  

 
 
 

Část čtvrtá 
JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZKU 

 
Článek sedmnáctý 

Jednání valného shromáždění  
 

a) Valné shromáždění svolává předseda svazku nejméně 6x ročně a dále podle potřeby, přičemž 
na programu alespoň jednoho ze zasedání v roce musí být schvalování rozpočtu svazku, 
respektive roční účetní uzávěrky, zpráva o činnosti kontrolního výboru a zpráva o 
přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok. Předseda svolá valné 
shromáždění do 30 dnů ode dne, kdy o to požádají alespoň jeden ze starostů členské obce a 
pokud tak neučiní, jsou tak oprávněni učinit tito starostové členských obcí sami.  

b) Pozvánka na valné shromáždění musí být jednotlivým starostům doručena nejpozději 10 dní 
před konáním shromáždění. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem všech starostů. Pozvánka 
musí obsahovat program valného shromáždění. Body programu neuvedené na pozvánce lze 
projednat a rozhodnout o nich jen za účasti všech starostů členských obcí. Valnému 
shromáždění předsedá předseda svazku (i když není starostou), nebo v jeho nepřítomnosti 
místopředseda. 

c) Konání zasedání (jednání) valného shromáždění musí být včas a způsobem v místě obvyklým 
oznámeno ve všech členských obcích svazku podle zák.č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

d) Valné shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni členové, kteří disponují dohromady 
alespoň nadpoloviční většinou všech hlasů dle článku dvanáctého odst. b) těchto stanov. 

e) V  případech, kdy se starosta členské obce ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů 
nemůže valného shromáždění účastnit, může být zastoupen místostarostou.  

f) K přijetí rozhodnutí valného shromáždění se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů valného shromáždění – počítáno podle hlasů dle článku dvanáctého odst. b) 
těchto stanov, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. 

g) K rozhodnutím podle článku dvanáctého odst. c) bodů 1,2, 3, 8, 12, 13, 15 těchto stanov se 
vyžaduje souhlas členů disponujících alespoň 66% hlasů všech členů svazku. Při rozhodování 
podle článku dvanáctého odst. c) bodu 3 stanov se při rozhodování a posuzování 
usnášeníschopnosti nepřihlíží k hlasům obce, o jejímž vyloučení se rozhoduje. Při 
rozhodování podle článku dvanáctého odst. c) bodu 5 stanov musí pro rozhodnutí hlasovat 
člen, jež má poskytnout plnění či majetek, převzít ručení či poskytnout k zajištění majetek ve 
svém vlastnictví. 
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h) Z valného shromáždění pořizuje předseda zápis. Zápis musí kromě data a místa konání 
shromáždění starostů a prezenční listiny obsahovat údaje o: 

� skutečném programu shromáždění starostů, 
� přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům 

programu, 
� námitky účastníků valného shromáždění. 

 
i) Každý člen svazku má právo na jeden výtisk zápisu z valného shromáždění. Minimálně jedno 

vyhotovení zápisu dostává k dispozici předseda svazku, který zajišťuje jeho archivaci po celou 
dobu existence svazku. 

Článek osmnáctý 
Jednání kontrolního výboru 

 
1. Kontrolní výbor volí ze svého středu svého předsedu, který jedná jménem kontrolního výboru 

a svolává její schůze. Schůze kontrolního výboru se koná alespoň dvakrát ročně.   
 
2. Schůze kontrolního výboru je veřejná. 
 
3. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

kontrolního výboru. K přijetí rozhodnutí kontrolního výboru je třeba souhlasu  většina všech 
členů kontrolního výboru. 

 
4. Kontrolní výbor pořizuje ze svých schůzí písemný zápis podepsaný všemi členy; článek 

sedmnáctý odst.. h) a odst. i) těchto stanov se použije obdobně. 
 

Článek devatenáctý 
Hlasování mimo zasedání (jednání) kolektivního orgánu (hlasování „per rollam) 

1. Rozhodování „per rollam“. Pro rozhodování valného shromáždění a kontrolního výboru platí, 
že lze rozhodovat i mimo zasedání (jednání) příslušného kolektivního orgánu (dále také jako 
„Rozhodování per rollam“). Při Rozhodování per rollam zašle člen příslušného kolektivního 
orgánu návrh rozhodnutí na adresu všech ostatních členů tohoto orgánu. Návrh rozhodnutí 
obsahuje také: 

 
- lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu (adresáta návrhu rozhodnutí), jinak 15 dnů; pro 
začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu příslušného orgánu (adresátovi návrhu 
rozhodnutí) a 
-  podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. 

 
Nedoručí-li člen příslušného orgánu (adresát návrhu rozhodnutí) v poskytnuté lhůtě, jinak ve 
lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí odesílateli návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem 
rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů 
příslušného orgánu. 
Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí odesílatel návrhu rozhodnutí všem členům orgánu bez 
zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.      
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Část pátá 
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 

 
Článek dvacátý 
Majetek svazku 

 
 

a) Svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí 
jeho členské obce a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností.  
 

b) Majetek svazku tvoří zejména vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, mimořádné 
členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcí a aktivit svazku a výnosy z účasti 
svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, 
společníka nebo člena. 

c) Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Orgány svazku 
obcí s ním mohou nakládat v souladu s těmito stanovami a jsou v tomto ohledu omezeny 
pouze majetkovými právy, která mohou podle obecně závazných právních předpisů vykonávat 
pouze obecní zastupitelstva. Majetková práva svazku obcí k vloženému majetku stanoví 
vkládající obec vždy při vkládání majetku obce. 

d) Pokud obecně závazné právní předpisy, stanovy, nebo rozhodnutí orgánu svazku přijaté na 
jejich základě nestanoví jinak, odpovídají podíly jednotlivých členů svazku na jeho majetku, 
výnosech a nákladech poměru uvedeném v článku třetím odst. b) těchto stanov.  

e) Svazek je oprávněn nabývat majetek a nakládat s ním i v případě, že je určen na projekty, 
které se netýkají všech členských obcí svazku. Takto nabytý majetek zůstává v majetku 
příslušné obce, pokud projekt realizovala sama, nebo je v podílovém spoluvlastnictví mezi 
obcemi, podílejícími se na realizaci projektu, v poměru uvedeném v článku třetím odst. b) 
těchto stanov. 

f) Pokud se člen svazku ocitne vůči svazku v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého 
závazku, zavazuje se uhradit též zákonný úrok z prodlení, jak je budou upravovat v době 
prodlení předpisy občanského práva. 

 
Článek dvacátý první 
Vklady a příspěvky 

 
a) V souvislosti se vznikem členství ve svazku není člen, jehož členství vzniká, povinen platit 

žádný vstupní poplatek (vklad). 
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b) Člen svazku je povinen platit pravidelný roční příspěvek. Výši a lhůtu splacení pravidelného 
ročního členského příspěvku určuje valné shromáždění. Členové svazku jsou povinni 
přizpůsobit tomuto ustanovení své rozpočty. 

c) V souvislosti se vstupem svazku do investiční akce, s přijetím peněžitého závazku svazku 
(např. úvěr), nebo v souvislosti s jiným očekávaným majetkovým zatížením svazku, může 
valné shromáždění rozhodnout o mimořádném členském příspěvku pro konkrétní účel. 
Tento mimořádný příspěvek může mít podobu jednorázové nebo opakované platby (i na více 
let). Nebude-li v konkrétním případě rozhodnuto jinak, budou jednotliví členové svazku tento 
příspěvek hradit v poměru vyplývajícím z článku třetího odst. b) stanov. Usnesení o 
mimořádném členském příspěvku je přijato pouze tehdy, pokud pro něj hlasují všichni 
starostové obcí, které se mají na úhradě tohoto příspěvku jakkoliv podílet.  

Článek dvacátý druhý 
Finanční hospodaření svazku 

 
a) Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu. 

 
b)  Obsahem rozpočtu svazku obcí jsou jeho příjmy a výdaje vyplývající z jeho činností v souladu 

s jeho stanovami.  
 

c)  V případě, že se svazek obcí podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z 
rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený 
objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu 
Evropské unie.  
 

d)  Svazek obcí zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho 
projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí 
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh rozpočtu 
zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v 
třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem 
umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu 
rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho 
zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.  

 
e)  Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného 
orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Na úředních deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, 
který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších 
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu 
závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k 
návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené 
při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku 
obcí.  
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f)  Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po 
jeho schválení v orgánu svazku obcí.  
 

g)  Spravovat finanční prostředky svazku a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda, resp. 
místopředseda svazku a předsedou jmenovitě pověřené osoby. K bezhotovostnímu styku se 
třetími osobami zřizuje svazek běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy 
a místopředsedy. Pokud má svazek účetního, může mu předseda svazku udělit podpisové 
právo k tomuto účtu. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá 
předseda svazku. 

h) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný 
krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. 

i) Pokud obecně závazné právní předpisy, stanovy, nebo rozhodnutí orgánu svazku přijaté na 
jejich základě nestanoví jinak, odpovídají podíly jednotlivých členů svazku na zisku svazku a 
podíly členů svazku na úhradě ztráty svazku poměru uvedeném v článku třetím odst. b) těchto 
stanov. O tom, zda bude zisk svazku v konkrétním případě rozdělen nebo použit pro potřeby 
svazku, rozhoduje valné shromáždění. 
 

Článek dvacátý třetí 
Účetnictví 

 
a) Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým účetním 

obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru krajského úřadu do 31. prosince toho 
roku, posledním účetním obdobím je část roku do 1. ledna do data výmazu svazku z registru 
krajského úřadu. 

b) Za vedení účetnictví svazku odpovídá předseda svazku, který je oprávněn zadat jeho vedení na 
náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě.  

c) Součástí účetnictví podle odstavce a) je též inventarizace majetku a závazků svazku, účetní 
uzávěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností. 

d) Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda svazku odpovědný za provedení 
mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svazku. 

 
Článek dvacátý čtvrtý 

Daňová agenda 
 

a) Za agendu daně z příjmů svazku a za případnou další daňovou agendu související s činností 
svazku je odpovědný předseda svazku. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové 
povinnosti. 

b) Zpracování přiznání k dani z příjmů (nebo jiné daňové agendy) může předseda svazku zadat 
na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě.  

 
 
 

Část šestá 
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ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZKU 
 

Článek dvacátý pátý 
Zrušení svazku 

 
a) Svazek se zrušuje rozhodnutím valného shromáždění, a to ke dni, který je v tomto rozhodnutí 

uveden. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací. 

b) Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky svazku přejít na právního 
nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku žádost k příslušnému krajskému 
úřadu o výmaz svazku z registrace. 

c) Při zrušení s likvidací jmenuje valné shromáždění likvidátora, a to přednostně ze svých členů 
(občanů členských obcí, resp. právnických osob se sídlem na území členských obcí).  

d) Likvidátor provede mimořádnou účetní závěrku a inventarizaci majetku a závazků ke dni 
zrušení svazku.  

e) Pokud z právní úpravy účinné ke dni zrušení svazku nebude vyplývat jinak, uspokojí 
likvidátor z dostupného majetku svazku nároky všech známých věřitelů svazku a náklady 
likvidace a zbývající majetek svazku rozdělí mezi členy svazku, kteří existovali ke dni zrušení 
svazku, v poměru vyplývajícím z článku třetího odst. b) stanov. Pokud nebude možné 
zbývající majetek reálně rozdělit, provede likvidátor jeho zpeněžení a výtěžek po úhradě 
nákladů zpeněžení rozdělí mezi obce ve výše uvedeném poměru.  

f) O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu zastupitelstvům členských obcí a krajskému 
úřadu. 

g) Náklady na činnost likvidátora (odměna likvidátora + hotové výdaje) nese svazek. 

 
Článek dvacátý šestý 

Zánik svazku 
 

a) Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u příslušného krajského úřadu. 
 

Část sedmá 
ÚČAST SVAZKU V (JINÝCH) PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH 

 
Článek dvacátý sedmý 

Podmínky účasti 
 

1. Svazek je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a těmito stanovami účastnit se na 
činnosti jiných právnických osob. 

 
2. O účasti svazku v (jiných) právnických osobách rozhoduje valné shromáždění. 

 
Článek dvacátý osmý 
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Bystřička o.p.s. 
 

1. Svazek je jediným zakladatelem společnosti Bystřička, o.p.s. se sídlem Zámecké náměstí 79, 
783 53 Velká Bystřice, IČ: 26882035, zaps. v rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. O 215 (dále také jako „Společnost“). 

 
2. Práva a povinnosti svazku spojená s účasti svazku ve Společnosti vykonává předseda svazku. 

Výkon práv a povinností svazku spojených s účastí svazku ve Společnosti předseda svazku 
provádí (vykonává) zpravidla po předchozím projednání valným shromážděním. Záležitosti, 
které nesnesou odkladu, provede předseda svazku i bez předchozího projednání valným 
shromáždění; v takovém případě je však povinen nejbližší konané valné shromáždění o 
předmětné záležitosti řádně informovat. 

 
3. Předseda svazku není oprávněn bez předchozího projednání valným shromážděním 

rozhodnout o: 
 
- změně zakladatelské listiny Společnosti (za změnu zakladatelské listiny Společnosti se pro tyto 
účely nepovažuje jmenování a odvolání člena orgánu Společnosti), 
- zrušení (zániku) Společnosti bez právního nástupce (zrušení Společnosti s likvidací a o 
jmenování likvidátora) nebo o zrušení (zániku) Společnosti s právním nástupcem. 
 
4. Předseda svazku provádí výkon práv a povinností svazku spojených s účastí svazku ve 
Společnosti s péčí řádného hospodáře. 
 
5. Ujednáním článku dvacátého osmého odst. 2 těchto stanov není dotčeno oprávnění třetí osoby 
– zmocněnce jednat za svazek ve Společnosti na základě řádné plné moci. 

 
Část osmá 

ZMĚNY STANOV 
 

Článek dvacátý devátý 
Pravidla změn stanov 

 
a) Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí valného shromáždění podle těchto 

stanov. Změny a doplnění stanov lze provést pouze po předchozím schválení v 
zastupitelstvech všech členských obcí. 

b) Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám 
tvoří nedílnou součást stanov a přílohu smlouvy o založení svazku. Za evidenci dodatků ke 
stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku. 

 
 

Článek třicátý 
Ohlášení změn stanov 
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a) Po změně nebo doplnění stanov podle ustanovení článku dvacátého osmého těchto stanov 
předá předseda svazku do 15 kalendářních dnů od schválení dodatku jedno vyhotovení 
příslušnému krajskému úřadu. 

b) Do 30 kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručí předseda svazku po 
jednom vyhotovení všem členům svazku. 

 
 
 

Článek třicátý první 
První členové statutárního orgánu 

 

1. Prvním členem statutárního orgánu svazku byl při založení a vzniku svazku předseda svazku, 
kterým byl zvolen (jmenován) Mgr. Zdeněk Lakomý, nar. 17. 1. 1963, bytem Loučná 134, Velká 
Bystřice. 

Část osmá 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek třicátý druhý 
Přechodná ustanovení 

 
a) Toto úplné znění stanov bylo schváleno shromážděním dne 4. dubna 2017 
  
 

Článek třicátý třetí 
Závěrečná ustanovení 

 
a)  Tyto stanovy se vydávají v 15 vyhotoveních s platností originálu.  
 

Rozdělovník: 
1x každá členská obec 
2x svazek  
1x Krajský úřad Olomouckého kraje 

 
b) Stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním razítkem členské 

obce. 
c) Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valným shromážděním, účinnosti pak dnem 

jejich předání Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 
 
 


