Dodatek číslo 3 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí – „Svazek obcí regionu Novojičínska“

DODATEK ČÍSLO 3
ke STANOVÁM
dobrovolného svazku obcí
„Svazek obcí regionu Novojičínska“
Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí
regionu Novojičínska“ ve znění Dodatku č. 2 v celém rozsahu a nahrazuje se tímto
zněním:

STANOVY
dobrovolného svazku obcí
„Svazek obcí regionu Novojičínska“

Článek I.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
1. Název dobrovolného svazku obcí je Svazek obcí regionu Novojičínska..
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí je Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01.

Článek II.
Základní ustanovení
1. Svazek obcí regionu Novojičínska (dále jen „Svazek“) je dobrovolným svazkem obcí
podle ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
2. Svazek je právnickou osobou.
3. Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
4. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členů Svazku a to
v oblasti zabezpečování odvádění a čištění odpadních vod.
5. Činností Svazku zůstávají nedotčeny
samosprávných orgánů členských obcí.

působnosti,

pravomoci

a

odpovědnost

Článek III.
Členové Svazku
Členy Svazku jsou tyto obce (dále jen „člen“ nebo „členská obec“):
1. Město Nový Jičín se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212.
2. Obec Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov , IČ 00298191.
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3. Obec Životice u Nového Jičína se sídlem Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Mořkov,
IČ 48804711.
4. Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077.
Článek IV.
Předmět činnosti Svazku
Předmětem činnosti Svazku je zejména:
1. Zabezpečování odvádění a čištění odpadních vod a to realizací skupinového projektu
zaměřeného na řešení problematiky odvádění odpadních vod na území členských obcí
Svazku. Jedná se o projekt výstavby nových kanalizací pro veřejnou potřebu označený
jako „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“ (dále jen „Projekt“),
který je spolufinancovaný především prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí pro období 2007 – 2013 (dále také jen „OPŽP“). Projekt je podrobně
specifikován v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace IS SFŽP (č. 09032591)“ a „Smlouvě o
poskytnutí podpory ze SFŽP (č. 09032591)“ uvedených v Příloze č. 1 těchto Stanov.
2. V souvislosti s přípravou a realizací Projektu zabezpečování funkce příjemce dotací,
příjemce půjček od veřejných subjektů, zadavatele veřejných zakázek, investora
realizujícího Projekt ve prospěch členských obcí
3. Zabezpečování jménem členských obcí Svazku činností spojené s výkonem veškerých
práv a povinností vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu dle Smlouvy o nájmu a
provozování kanalizací uzavřené dne 27. 12. 2011 Svazkem obcí regionu Novojičínska,
IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku
koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění dle Dodatků k výše uvedené Smlouvě o
nájmu a provozování kanalizací ze dne 27. 12. 2011 – dále jen „Provozní Smlouva“.
4. Zabezpečování zastupování členských obcí Svazku ve věcech technických souvisejících
s Provozní Smlouvou a zastupování členských obcí ve správním řízení souvisejících
s Provozní Smlouvou o vydání povolení k provozování kanalizací pro veřejnou potřebu u
Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj.
5. Provádění činností ve prospěch členů Svazku (dle výše uvedených bodů 3 a 4)
náležejících do živnosti Volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“ a to:
(a) zprostředkování obchodu a služeb,
(b) poradenská a konzultační činnost,
(c) zpracování odborných studií a posudků,
(d) služby v oblasti administrativní správy a
(e) služby organizačně hospodářské povahy.
6. Výkon povinností příjemce dotace z OPŽP a to zejména
* Předkládat SFŽP ČR pravidelné monitorovací zprávy po ukončení financování Projektu
* Na vyžádání SFŽP předložit přepočet Finanční analýzy Projektu k určení míry podpory
z OPŽP
* Umožnit zástupcům SFŽP ČR (popř. jiných oprávněných subjektů - MŽP, MF, FÚ a
Finančního ředitelství, NKÚ, EK, EÚD atd.) provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu
po dokončení realizace Projektu a za tímto účelem poskytnout potřebnou součinnost;
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* Bezodkladně informovat SFŽP ČR o všech provedených kontrolách ze strany jiných
subjektů než SFŽP ČR, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění;
* Vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a vést analytickou evidenci s vazbou na Projekt. Vést samostatnou oddělenou
účetní evidenci realizace Projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků
dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními
doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
* Uchovávat účetní záznamy vztahující se k Projektu v elektronické podobě a dokladovat
průkazně všechny účetní operace ve vztahu k Projektu; Uchovávat veškeré doklady a
písemnosti k řádnému provedení kontroly. Viditelně uvádět na všech písemnostech, které
souvisejí s realizací Projektu, a při všech formách jeho propagace skutečnost, že jde o
aktivitu spolufinancovanou z rozpočtu OPŽP a Moravskoslezského kraje
* Sledovat generované příjmy Projektu a případně vrátit odpovídající část podpory, pokud
skutečné příjmy budou vyšší, než jaké byly očekávány před dokončením projektu, a
pravidelně sledovat soulad skutečné ceny pro stočné s cenami predikovanými ve Finanční
analýze Projektu k určení míry podpory z OPŽP.
* Zajistit tvorbu nájemného ve složce odvádění a čištění odpadních vod konzistentního s
Finanční analýzou Projektu k určení míry podpory z OPŽP. Zajistit, aby nájemné z
provozování kanalizací bylo použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření
infrastruktury VaK.
7. Zajistit kalkulaci rozdělení nájemného pronajaté kanalizace jednotlivým členským obcím
pro příslušný kalendářní rok podle metodiky a cen vedení majetkové evidence uvedené
v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Článek V.
Majetkové poměry Svazku
1. Majetek Svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti Svazku, který je
vymezen těmito Stanovami.
2. Zdroje příjmů Svazku jsou:
i. členské příspěvky členů Svazku, přičemž výše členských příspěvků je každoročně
schvalována radou Svazku,
ii. majetek získaný vlastní činností Svazku,
iii. dobrovolné příspěvky členů Svazku,
iv. dotace a příspěvky od veřejných subjektů (např. SFŽP ČR),
v. dary fyzických a právnických osob,
vi. příjmy z finančního majetku vloženého členskými obcemi do Svazku,
vii. půjčky od veřejných subjektů (např. SFŽP ČR),
viii. úvěry,
ix. úroky z finančních prostředků Svazku.
3. Postup při hospodaření s majetkem Svazku je upraven mimo těchto stanov vnitřními
předpisy Svazku. Finanční hospodaření Svazku se řídí jeho schváleným rozpočtem
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
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4. Členové Svazku mohou se souhlasem rady Svazku vkládat do Svazku svůj majetek.
Majetek, který vloží do hospodaření Svazku některý z jeho členů, zůstává ve vlastnictví
tohoto člena. Svazek může takto vložený majetek užívat pouze k realizaci předmětu
činnosti Svazku a nesmí s tímto majetkem nakládat způsobem vyhrazeným zastupitelstvu
obce dle ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů nebo radě obce dle ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, zejména jej nesmí zcizit nebo zatížit zástavním či
obdobným právem třetí osoby.
5. Majetek pořízený v rámci Projektu se stává vlastnictvím členských obcí v rozsahu
vymezeném v rámci dílčích podprojektů, a to přechodem vlastnického práva od
zhotovitele stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo s tímto zhotovitelem
uzavřenou. Smlouva o dílo bude uzavřena (ve smyslu § 50 občanského zákoníku) ve
prospěch třetích osob - jednotlivých členských obcí.
6. Zásahy do stávajícího majetku členských obcí Svazku financovaných ve formě
technického zhodnocení v rámci Projektu se vlastnictví majetku nemění, majetek i nadále
zůstává ve vlastnictví členských obcí.
7. V rámci Projektu se rozlišují následující druhy nákladů v souladu s pravidly Operačního
programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 (dále jen „OPŽP“):
i. celkové náklady – jedná se o součet investičních nákladů (viz (ii) níže) a ostatních
souvisejících nákladů (viz (iii) níže)
ii. investiční náklady - jedná se náklady spojené s pořízením nového majetku a
náklady spojené s technickým zhodnocením majetku nezbytného k realizaci
Projektu, investiční náklady mohou být způsobilé (viz (iv) níže) nebo
nezpůsobilé (viz (vi) níže)
iii. ostatní související náklady – jedná se o náklady, které nejsou investičními
náklady, ale jsou nezbytné k realizaci Projektu (zejména náklady na propagaci,
projektovou přípravu, správce stavby), ostatní související náklady mohou být
způsobilé (viz (v) níže) nebo nezpůsobilé (viz (vii) níže)
iv. způsobilé investiční náklady – jedná se o investiční náklady (výdaje na stavební
práce a dodávky) nezbytné k realizaci Projektu a dosažení cílů Projektu (jedná se
zejména o výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě s Projektem),
přičemž způsobilost těchto nákladů se posuzuje dle pravidel OPŽP,
v. způsobilé ostatní související náklady - jedná se o náklady, které nejsou
investičními náklady, ale jsou nezbytné k realizaci Projektu (zejména náklady na
propagaci, projektovou přípravu, správce stavby), přičemž způsobilost těchto
nákladů se posuzuje dle pravidel OPŽP,
vi. nezpůsobilé investiční náklady – jedná se o investiční náklady, které nejsou
způsobilými investičními náklady
vii. nezpůsobilé ostatní související náklady – jedná se o ostatní související náklady,
které nejsou způsobilými souvisejícími nákladys ,
viii. do celkových nákladů Projektu nepřísluší náklady, které nejsou specifikovány
v Žádosti o dotaci Projektu a/nebo nejsou odsouhlaseny všemi členy Svazku,
zejména např. další náklady na úpravy komunikací, chodníků a dalších veřejných
prostranství, výměnu vodovodních řadů, tyto investice včetně financování realizují
členské obce na své jména, na své náklady a na své riziko včetně povinné
koordinace se Svazkem v rámci Projektu,.

Strana 4 / celkem 13

Dodatek číslo 3 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí – „Svazek obcí regionu Novojičínska“

8. Členové jsou povinni vkládat do Svazku finanční majetek, který je výhradně určený:
i. k financování nákladů Projektu a to těch, které nejsou financovány z dotací
a půjček od veřejného subjektu (např. SFŽP ČR), a dále
ii. ke splácení půjček Svazku (jistiny a úroku) od veřejného subjektu
(např. SFŽP ČR).
Vklad finančního majetku se považuje současně za souhlas člena k použití tohoto
finančního majetku a to výhradně k účelům dle tohoto odstavce - viz (i) a/nebo (ii)
Svazek může takto vložený finanční majetek užívat výhradně k financování realizace
Projektu dle tohoto odstavce - viz (i) a/nebo (ii) - a nesmí s tímto majetkem nakládat
jiným způsobem vyhrazeným zastupitelstvu obce dle ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména jej nesmí zcizit nebo
zatížit zástavním či obdobným právem třetí osoby. Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě
o financování Projektu uzavřené mezi každým členem Svazku a Svazkem a zpracované
v souladu se Stanovami (zejména dle principů uvedených v odst. 9 viz níže).
9. Výše finanční hodnoty finančního majetku povinně vkládaného ze strany členských obcí
do Svazku (viz odst. 8 výše) se pro jednotlivé členské obce Svazku určí:
i. pro financování investičních nákladů Projektu vztahujících se k určitému členu
Svazku jako rozdíl mezi celkovými investičními náklady na jednotlivé
podprojekty realizované ve prospěch určitého člena Svazku (dle smlouvy se
zhotovitelem stavebních prací v rámci Projektu) a součtem dotací a půjček od
veřejných subjektů (např. SFŽP ČR) připadající na jednotlivé podprojekty
realizované ve prospěch určitého člena Svazku,
ii. pro financování ostatních souvisejících nákladů s realizací Projektu
uskutečněných ve prospěch členských obcí Svazku (zejména náklady na zhotovení
zadávací dokumentace a organizace výběrových řízení, náklady na Správce
stavby, náklady na Administrátora Projektu, náklady na propagaci Projektu)
z rozdílu mezi těmito souvisejícími náklady a dotací (včetně půjček od veřejných
subjektů) v poměru výše způsobilých investičních nákladů dílčích podprojektů
realizovaných ve prospěch jednotlivých obcí. Hodnota způsobilých investičních
nákladů se určí jako (a) do podpisu smlouvy se zhotovitelem staveb podle
způsobilých investičních nákladů uvedených v Žádosti o dotaci z OPŽP (b) po
podpisu smlouvy se zhotovitelem staveb podle způsobilých investičních nákladů
uvedených v této smlouvě (c) po ukončení Projektu dle skutečných způsobilých
investičních nákladů uvedených ve schválené závěrečné zprávě Projektu. Za
rozhodující hodnoty se považují hodnoty platné k 31. 12. příslušného roku v
závislosti na stavu Projektu k 31. 12. tohoto roku ve smyslu fází Projektu
specifikovaných bod body (a), (b) a (c) v tomto odstavci.
iii. pro splácení půjček Svazku (jistiny a úroku) od veřejných subjektů v poměru výše
způsobilých investičních nákladů dílčích podprojektů realizovaných ve prospěch
jednotlivých obcí. Hodnota způsobilých investičních nákladů se určí až do
ukončení Projektu stejně jako v bodě (ii) viz výše, po ukončení Projektu (s
platností po celou dobu splácení) dle skutečných způsobilých investičních nákladů
dílčích podprojektů uvedených v závěrečné zprávě Projektu. Pro splácení půjček
Svazku (jistiny a úroku) od veřejných subjektů jsou relevantní pouze způsobilé
investiční náklady těch dílčích podprojektů, jejichž náklady byly financované
z těchto půjček Svazku.
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10. Na základě závěrečné zprávy Projektu schválené příslušnými národními orgány v rámci
OPŽP bude provedeno závěrečné vypořádání financování realizace Projektu. Toto
vypořádání se týká ostatních souvisejících nákladů a splácení půjček Svazku (jistiny a
úroku) od veřejných subjektů. Vypořádání bude provedeno výhradně podle poměru
skutečných způsobilých investičních nákladů uvedených ve schválené závěrečné zprávě
Projektu. Členové jsou povinni vypořádat svoje vzájemné závazky a pohledávky určené
dle tohoto závěrečného vypořádání do 90 dnů ode dne schválení závěrečného vypořádání
radou Svazku.
11. Finanční prostředky Svazku jsou vedeny na zvláštním účtu. Svazek vede účetnictví dle
platné právní úpravy o stavu a pohybu svého majetku, o svých příjmech a výdajích
a o finančních vztazích k rozpočtům členských obcí.
Článek VI.
Hospodaření Svazku
1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou a řídí se platným zákonem o účetnictví. Za
účetnictví Svazku odpovídá předseda rady Svazku, který je oprávněn zadat jeho vedení na
náklady Svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě.
2. Svazek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Závěrečný
účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku za uplynulý
kalendářní rok projedná rada Svazku vždy do 30. června následujícího kalendářního roku.
3. Návrh rozpočtu Svazku a závěrečný účet Svazku za uplynulý kalendářní rok musí být
vhodným způsobem zveřejněn v členských obcích nejméně po dobu 15-ti dnů před
projednáváním v radě Svazku tak, aby se občané členských obcí mohli k němu vyjádřit.
4. Připomínky k návrhu rozpočtu Svazku a k závěrečnému účtu Svazku za uplynulý
kalendářní rok mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při
jejich zveřejnění nebo ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu Svazku.
5. Hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok dá Svazek přezkoumat auditorem.
Náklady na tento přezkum hospodaření hradí Svazek ze svých rozpočtových prostředků.
6. Podíl na ztrátě nebo zisku Svazku se stanoví následujícím způsobem.
Na ztrátě v hospodaření Svazku se podílí členské obce Svazku v poměru město
Kopřivnice 25%, obec Mořkov 25%, město Nový Jičín 25%, obec Životice u Nového
Jičína 25%.
Zisk Svazku může být mezi členy Svazku rozdělen podle rozhodnutí rady Svazku.
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Článek VII.
Zvláštní úprava vztahů mezi členy
1.

Svazek a každá členská obec jsou povinni uzavřít samostatnou Smlouvu o financování
Projektu na základě známých údajů dle Žádosti o dotaci OPŽP. Smlouva o financování
Projektu bude obsahovat závazek smluvních stran uzavřít dodatek k této Smlouvě
o financování Projektu dle údajů ze smluv s dodavateli v rámci Projektu a to nejpozději
do 14 dnů po uzavření poslední smlouvy ze souboru smluv na zajištění Správce stavby,
Administrátora Projektu, propagace Projektu a stavební práce pro realizaci Projektu.

2.

Pro zajištění závazků členské obce vyplývajících ze Smlouvy o financování Projektu
vystaví obec blankosměnku ve prospěch Svazku a bude uzavřena Smlouva
o vyplňovacím právu směnečném k této blankosměnce, což bude učiněno v termínu dle
Smlouvy o financování Projektu. Pokud Svazek využije svého práva dle Smlouvy
o vyplňovacím právu směnečném k této blankosměnce před ukončením Projektu nebo
v době před uplynutím deseti let po ukončení Projektu, je obec povinná vystavit
další blankosměnku ve prospěch Svazku a bude uzavřena Smlouva o vyplňovacím právu
směnečném k této blankosměnce, což bude učiněno v termínu do 14 dnů od uplatnění
předcházející blankosměnky.

3.

V případě, že některá z členských obcí Svazku poruší svoje finanční závazky vůči Svazku
a neuhradí svoje závazky ani na výzvu Svazku ve lhůtě 30 dnů, potom je každá
z ostatních členských obcí na výzvu Svazku povinná převzít povinnost ke splacení podílu
na tomto závazku a to ve lhůtě 60 dnů. Následně jsou tyto obce oprávněné požadovat
takto uhrazené finanční prostředky po povinné obci a to včetně úroku z prodlení
(stanoveného v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 163/2005 Sb.), až do úplného splacení závazku povinné obce vůči ostatním obcím.
Výše podílu na úhradě finančních prostředků ve prospěch Svazku v rámci převzetí
závazku povinné obce pro jednotlivé zbývající tři (3) členské obce se stanoví v poměru
výše způsobilých investičních nákladů dílčích podprojektů realizovaných ve prospěch tří
zbývajících členských obcí Svazku zvýšených o vždy o jednu třetinu (1/3) způsobilých
investičních nákladů podprojektů povinné obce. Hodnota způsobilých investičních
nákladů se určí jako (a) do podpisu smlouvy se zhotovitelem staveb podle způsobilých
investičních nákladů uvedených v Žádosti o dotaci z OPŽP (b) po podpisu smlouvy se
zhotovitelem staveb podle způsobilých investičních nákladů uvedených v této smlouvě
(c) po ukončení Projektu dle skutečných způsobilých investičních nákladů uvedených
v závěrečné zprávě Projektu. Za rozhodující hodnoty se považují hodnoty platné k 31.12.
příslušného roku v závislosti na stavu Projektu k 31.12. tohoto roku ve smyslu fází
Projektu specifikovaných bod body (a), (b) a (c) v tomto odstavci.

4.

Financování Projektu při překročení nákladů Projektu (včetně rezervy) jsou povinné
zajistit všechny členské obce Svazku. Výše podílu na úhradě finančních prostředků ve
prospěch Svazku pro jednotlivé členské obce se stanoví dle výše překročení investičních
nákladů v rámci jednotlivých dílčích podprojektů pro určitou členskou obec. V případě,
že se nejedná o překročení investičních nákladů v rámci jednotlivých dílčích podprojektů,
potom se výše podílu stanoví v poměru výše způsobilých investičních nákladů dílčích
podprojektů realizovaných ve prospěch jednotlivých obcí. Hodnota způsobilých
investičních nákladů se určí jako (a) do podpisu smlouvy se zhotovitelem staveb podle
způsobilých investičních nákladů uvedených v Žádosti o dotaci z OPŽP (b) po podpisu
smlouvy se zhotovitelem staveb podle způsobilých investičních nákladů uvedených v této
smlouvě (c) po ukončení Projektu dle skutečných způsobilých investičních nákladů
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uvedených v závěrečné zprávě Projektu. Za rozhodující hodnoty se považují hodnoty
platné k 31.12. příslušného roku v závislosti na stavu Projektu k 31.12. tohoto roku ve
smyslu fází Projektu specifikovaných bod body (a), (b) a (c) v tomto odstavci.
5.

Vznikne-li Svazku v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků povinnost
vrátit podporu (nebo její část) a/nebo uhradit předepsaný odvod a/nebo související sankce
a/nebo jiné závazky Svazku vůči poskytovatelům podpory z veřejných prostředků, potom
poskytnou členské obce Svazku potřebné finanční prostředky k úhradě těchto závazků
Svazku a to ve lhůtě stanovené radou Svazku (ne však kratší jek 30 dnů). Výše podílu na
úhradě finančních prostředků ve prospěch Svazku pro jednotlivé členské obce (spoluúčast
členské obce) se stanoví v poměru výše způsobilých investičních nákladů dílčích
podprojektů realizovaných ve prospěch jednotlivých obcí. Hodnota způsobilých
investičních nákladů se určí jako (a) do podpisu smlouvy se zhotovitelem staveb podle
způsobilých investičních nákladů uvedených v Žádosti o dotaci z OPŽP (b) po podpisu
smlouvy se zhotovitelem staveb podle způsobilých investičních nákladů uvedených v této
smlouvě (c) po ukončení Projektu dle skutečných způsobilých investičních nákladů
uvedených v závěrečné zprávě Projektu. Za rozhodující hodnoty se považují hodnoty
platné k 31.12. příslušného roku v závislosti na stavu Projektu k 31.12. tohoto roku ve
smyslu fází Projektu specifikovaných bod body (a), (b) a (c) v tomto odstavci.

6.

Pokud členská obec způsobí vznik jakéhokoliv závazku Svazku vůči poskytovatelům
podpory z veřejných prostředků (viz odst. 5 tohoto článku), je tato členská obec povinná
uhradit tento závazek v plné výši do 90 dnů od doručení písemné výzvy schválené radou
Svazku. Úhrada tohoto vzniklého závazku nezbavuje členskou obec povinnosti uhradit
případné další škody.

7.

Svazek je povinen nejpozději do 30 dnů veškeré finanční prostředky získané od členské
obce dle odst. 6 tohoto článku použít ke kompenzaci spoluúčastí dle odst. 5 tohoto článku
dosud uhrazených ze strany ostatních členských obcí.
Článek VIII.
Vznik a zánik členství

1. Členem Svazku se může stát každá obec v České republice.
2. Členství zakládajících členů vzniká podpisem zakladatelské smlouvy.
3. Členem Svazku se obec stává po schválení jejího přijetí za člena na základě její písemné
přihlášky radou Svazku, přičemž k tomu schválení je potřeba kvalifikované tříčtvrtinové
většiny všech dosavadních členů Svazku. Podmínkou přijetí za člena Svazku je písemné
prohlášení uchazeče o členství, že bezvýhradně přistupuje ke stanovám Svazku.
4. Členstvím ve Svazku není nikterak omezeno právo členů vstupovat do jiných sdružení
právnických osob či dobrovolných svazků obcí.
5. Členství zaniká na základě písemné výpovědi člena doručené předsedovi rady svazku.
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní lhůta však neskončí dříve než posledním
dnem měsíce, v němž došlo k úplnému vypořádání všech závazků tohoto člena vůči
Svazku.
6. Členství zaniká též vyloučením člena. O vyloučení rozhoduje kvalifikovanou
tříčtvrtinovou většinou všech členů rada Svazku. Vyloučení je možné pouze v těchto
případech:
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i.
ii.

iii.

člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní práce ve Svazku,
člen je déle než tři měsíce v prodlení se zaplacením členského příspěvku a/nebo
vkladem finančního majetku nebo s plněním jiných finančních závazků dle
Smlouvy o financování Projektu,
člen závažným způsobem nebo opakovaně poškodí dobré jméno a pověst Svazku
či jedná v rozporu s oprávněnými zájmy Svazku.

7. V případě vyloučení člena ze Svazku zaniká jeho členství dnem, kdy došlo k úplnému
vypořádání všech závazků mezi Svazkem a tímto členem.
8. Člen, který ukončil své členství ve Svazku nebo byl ze Svazku vyloučen, nemá právo na
vypořádání svého majetkového podílu po dobu deseti let od ukončení Projektu, pokud
rada Svazku nerozhodne jinak.
9. Člen, který ukončil členství, nebo který byl vyloučen, odpovídá i nadále společně
s ostatními členy Svazku za závazky Svazku, které vznikly před dnem ukončení jeho
členství a to nejméně po dobu deseti let od ukončení Projektu.
10. S ohledem na předmět činnosti Svazku spočívající v realizaci Projektu s podmínkami
a závazky vůči poskytovatelům veřejné podpory platnými po dobu deseti let po ukončení
Projektu, tj. deset let po schválení Závěrečné zprávy projektu Státním fondem životního
prostředí ČR, je povinností členů Svazku poskytovat sobě navzájem a Svazku vzájemnou
součinnost s cílem zachování stávajícího počtu členů Svazku. Proto se vystoupení nebo
vyloučení ze Svazku považuje za porušení této povinnosti. Člen, který ukončil členství,
nebo který byl vyloučen ve lhůtě do deseti let od ukončení Projektu nebo v době před
ukončením Projektu, je povinen Svazku a/nebo ostatním členům uhradit náhradu
veškerých škod, sankcí, pokut, úroků, penále a vícenákladů, které by nebyly uhrazeny,
pokud by k vystoupení nebo vyloučení nedošlo.
Článek IX.
Práva a povinnosti členů Svazku
1. Členům Svazku náleží tato práva:
i. účastnit se s hlasem rozhodujícím rady Svazku prostřednictvím osoby svého
delegáta,
ii. právo volit orgány Svazku a navrhovat kandidáty do těchto orgánů,
iii. využívat majetek a zařízení Svazku,
iv. kontrolovat činnost Svazku a podílet se na výsledcích jeho činnosti,
v. kontrolovat hospodaření Svazku, zejména hospodaření s majetkem Svazku
a s majetkem, který byl členem vložen do hospodaření Svazku, přičemž člen
Svazku je oprávněn nahlížet do účetních dokladů a knih Svazku a požadovat
vysvětlení a informace od členů Rady svazku.
2. Členové Svazku jsou povinni:
i. účastnit se aktivně na činnosti Svazku a všemožně této činnosti napomáhat,
ii. plnit své závazky v souvislosti s financováním Projektu dle těchto Stanov a dle
Smlouvy o financování Projektu,
iii. platit řádně ve stanovených termínech a výši členské příspěvky,
iv. účastnit se schůze rady Svazku a práce v orgánech Svazku,
v. dodržovat stanovy Svazku a rozhodnutí rady Svazku,
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vi.

projednat v radě Svazku závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření Svazku nejpozději do 30. června následujícího roku.

3. Každý člen Svazku je vázán rozhodnutím rady Svazku.
Článek X.
Orgány Svazku
1. Orgány Svazku jsou:
i. rada Svazku,
ii. předseda rady Svazku,
iii. místopředseda rady Svazku,
iv. Revizní komise.
2. Rada Svazku a revizní komise jsou kolektivní orgány a každý jejich člen má jeden hlas.
3. Statutárním orgánem Svazku je rada Svazku, v jejímž čele stojí předseda rady Svazku.
4. Předseda rady Svazku zastupuje Svazek navenek a řídí jeho činnost mezi jednotlivými
schůzemi i rady Svazku. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu rady Svazku v plném
rozsahu místopředseda rady Svazku.
5. Kontrolním orgánem Svazku je revizní komise.
6. Jednotlivé orgány Svazku mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní
skupiny.
Článek XI.
Rada Svazku
1. Do působnosti rady Svazku náleží zejména:
i. schvalování stanov a jejich změn,
ii. každoroční schvalování zprávy revizní komise o výsledku kontroly hospodaření
Svazku,
iii. volba a odvolání předsedy a místopředsedy rady Svazku,
iv. volba a odvolání členů revizní komise,
v. přijímání rezignací na volené funkce v orgánech Svazku a výpovědí členství,
vi. každoroční schvalování závěrečného účtu Svazku a zprávy auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření Svazku a přijímání opatření k nápravě nedostatků
v hospodaření Svazku,
vii. každoroční schvalování výše členských příspěvků a jejich splatnosti,
viii. stanovení pravidel pro hospodaření s majetkem Svazku,
ix. rozhodování o vkladu majetku člena Svazku do hospodaření Svazku a o nakládání
s tímto majetkem,
x. rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
xi. schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu,
xii. schvalování jednacích a volebních řádů orgánů Svazku,
xiii. vyřizování stížností a námitek proti činnosti orgánů Svazku,
xiv. rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení Svazku,
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xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.

schvalování přijetí nových členů do Svazku,
vylučování členů Svazku,
schvalování jednotlivých akcí a aktivit Svazku a případnou spoluúčast třetích osob
na nich,
rozhodování o účasti Svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech,
rozhodování o dalších věcech, které si rady Svazku k rozhodování vyhradí,
schvalování veškerých smluvních dokumentů a právních úkonů Svazku,
zpracování návrhu rozpočtu Svazku,
běžné hospodaření s majetkem Svazku v rámci schváleného rozpočtu a pravidel,
schvalování rozpočtu Svazku a rozpočtových opatření.
schvalování účetní závěrky svazku obcí k rozvahovému dni podle zákona o
účetnictví, nejpozději do 30. června následujícího roku
schvalování kalkulace rozdělení nájemného z pronajaté kanalizace členským
obcím svazku, nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku, a to na
základě hodnoty kanalizace členů svazku existující k 1. lednu příslušného
kalendářního roku dle metodiky a cen pro vedení majetkové evidence dle Zákona
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

2. Rada Svazku se skládá ze všech členů Svazku zastoupených vždy starostou nebo
zmocněncem, který musí být členem zastupitelstva členské obce, kterou zastupuje.
Zmocněnec musí prokázat své zmocnění usnesením zastupitelstva příslušné obce.
3. Rada Svazku je svolávána předsedou rady Svazku nejméně jedenkrát ročně, a to
nejpozději do jednoho měsíce po vyhotovení zprávy revizní komise o výsledcích
hospodaření Svazku za uplynulý rok, nejpozději však do 30.7.
4. O termínu, místu a programu rady Svazku musí být všichni členové Svazku vyrozuměni
písemnou pozvánkou, a to nejméně 10 dní předem. Podklady pro navrhovaná usnesení
jsou povinnou přílohou pozvánky. Termíny zasedání rady Svazku musí být zveřejněné
v členských obcích na úřední desce po dobu nejméně 7 dnů tak, aby se občané mohli
jednání zúčastnit. Na zasedání rady Svazku jsou občané oprávněni se ústně vyjadřovat
pouze k návrhu rozpočtu Svazku a k závěrečnému účtu Svazku. K návrhu rozpočtu
Svazku a k závěrečnému účtu Svazku se občané členských obcí mohou vyjadřovat také
písemně, občané členských obcí mohou podávat radě Svazku návrhy a to pouze písemně.
5. Rada Svazku je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň tři čtvrtiny všech členů Svazku.
K platnému rozhodnutí, pokud není ve Stanovách výslovně uvedeno jinak, je zapotřebí
vždy souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Svazku.
6. Hlasování rady svazku probíhá veřejně, pokud přítomní členové neschválí hlasování tajné.
Tajné hlasování se použije zpravidla při volbě orgánů Svazku, pokud rada svazku
nerozhodne jinak.
7. Jednání rady Svazku řídí předseda rady Svazku. O průběhu jednání rady Svazku se
pořizuje zápis podepsaný předsedou rady Svazku. Zápis musí být vhodným způsobem
uložen tak, aby občané členských obcí mohli do zápisu nahlížet.
8. Předseda rady Svazku je povinen svolat radu Svazku v případě, že:
i. počet členů revizní komise klesne více než o jednoho,
ii. o svolání požádají nejméně dva ze členů Svazku,
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iii.
iv.

na žádost revizní komise,
je to zapotřebí z jiných důvodů.
Článek XII.
Revizní komise

2. Revizní komise je kontrolním orgánem Svazku plní tyto úkoly:
i. kontrola zákonnosti činnosti rady Svazku,
ii. kontrola dodržování zákonů a stanov při činnosti Svazku,
iii. kontrola hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok a zpracování zprávy
výsledcích této kontroly,
iv. provádění kontrolní činnosti dle rozhodnutí rady Svazku,
v. předkládání zpráv o výsledcích kontroly dle písm. c) po jejich projednání radou
svazku.
3. Revizní komise se skládá ze čtyř členů volených radou Svazku na dobu čtyř let.
4. Ze svého středu volí revizní komise tajným hlasováním svého předsedu.
5. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina
všech jejích členů. Usnesení přijímá komise prostou většinou přítomných členů, při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem jakékoliv jiné funkce v orgánech
Svazku.
7. Klesne-li počet členů revizní komise nejméně o jednoho, provede rada Svazku na svém
nejbližším zasedání doplňovací volbu nového člena.
Článek XIII.
Předseda a místopředseda rady Svazku
1.

Předsedu a místopředsedu rady Svazku volí a odvolává rada Svazku.

2.

Do věcné působnosti předsedy rady Svazku patří zejména:
i. svolávat radu Svazku a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat její
průběh,
ii. zastupovat Svazek navenek,
iii. zajišťovat vedení účetnictví Svazku a zpracování účetního auditu,
iv. organizovat práce při zrušení a zániku Svazku.

3.

Místopředseda rady Svazku zastupuje v plném rozsahu předsedu rady Svazku po dobu
jeho nepřítomnosti.
Článek XV.
Zrušení a zánik Svazku

1. Svazek je založen na dobu neurčitou.
2. O zrušení Svazku rozhoduje rada Svazku.
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3. V případě zrušení Svazku bez právního nástupce jmenuje rada Svazku likvidátora
k provedení likvidace Svazku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Svazku dle
příslušných ustanovení těchto Stanov.
4. Svazek zaniká výmazem z registru vedeného příslušným orgánem státní správy. Návrh na
výmaz podá předseda rady Svazku.
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Platné znění těchto Stanov vydá každému zájemci předseda rady Svazku proti úhradě
nákladů spojených s pořízením opisu – kopie.
2. Každý z členů Svazku obdrží po dvou výtiscích těchto stanov. Tyto stanovy jsou každému
přístupné k nahlédnutí v sídle Svazku.
3. Ve věcech těmito stanovami neupravených platí platné právní předpisy.
Tento Dodatek číslo 3 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí regionu
Novojičínska“ byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstev členů Svazku:

1. Město Nový Jičín

dne 5. 6. 2014, číslo usnesení 21/23/2014

2. Obec Mořkov

dne 19. 6. 2014, číslo usnesení 22/3.9./2014

3. Obec Životice u Nového Jičína

dne 9. 6. 2014, číslo usnesení 7/17/2014

4. Město Kopřivnice

dne 26. 6. 2014, číslo usnesení 546-2/23/2014

a dále byl tento Dodatek schválen radou Svazku dne 27. 6. 2014 pod číslem jednacím
3/6/2014.

Ivana Váňová
místopředseda rady Svazku

Příloha č. 1:
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace IS SFŽP (č. 09032591)“ a „Smlouva o poskytnutí podpory
ze SFŽP (č. 09032591)“
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