Stanovy
Dobrovolného svazku obcí pro vodovody – Jindřín
/DSOV – Jindřín/

Preambule
Stanovy jsou přílohou Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Dobrovolný svazek obcí pro
vodovody – Jindřín“ (dále jen „zakladatelská smlouva“) uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v platném znění (dále jen „zákon“),
zejména v souladu s § 46 a § 49 až 53 zákona.

Čl. 1. Název a sídlo členů svazku
Členy Dobrovolného svazku obcí pro vodovody – Jindřín (dále jen „svazek“) jsou následující obce:
•
•

Obec Horšice, IČO 00256609, Horšice 7, 334 55 Horšice
Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce 100, 334 01 Přeštice

(dále jen „obce“)

Čl. 2. Název a sídlo svazku a předmět jeho činnosti
2.1. Název svazku:

Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín

2.2. Sídlo svazku:

Horšice 7, 334 55 Horšice

2.3. Předmět činnosti:
a) Zabezpečování společného postupu při zásobování vodou na území členských obcí.
b) Společný poustup při naplňování povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích v platném znění a prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství
ČR č. 428/2001 Sb. v platném znění k tvorbě plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
(infrastruktury) vytvořením fondu obnovy infrastruktury pro jednotlivé členské obce svazku.
c) Společný poustup při získávání finančních prostředků na výstavbu, obnovu a modernizaci
vodovodů.

Čl. 3. Orgány svazku
3.1. Orgány svazku jsou:
a) shromáždění zástupců
b) předseda a místopředseda
3.2. Schůze shromáždění zástupců jsou veřejné.

Čl. 4. Shromáždění zástupců
4.1. Shromáždění zástupců (dále jen „shromáždění“) je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří jej starostové a
místostarostové všech obcí sdružených ve svazku. V případě změny se nový starosta nebo
místostarosta automaticky stává členem shromáždění. Rozhoduje o všech záležitostech svazku,
pokud nejsou svěřeny stanovami do působnosti předsedy.
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4.2. Shromáždění se schází nejméně jednou ročně. Jednání řídí předseda a v jeho nepřítomnosti
místopředseda shromáždění.
4.3. Do působnosti shromáždění patří:
a) rozhodovat o změně stanov svazku
b) rozhodovat o přijetí nových členů svazku či vyloučení dosavadních členů
c) rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady příspěvků
d) schvalování ročního rozpočtu, účetní závěrky a závěrečného účtu svazku
e) rozhodování o investiční činnosti svazku
f)

stanovení investičního podílu jednotlivých členů

g) uzavírání smluv směřujících k naplnění účelu svazku
h) rozhodování o aktivitách svazku a případné spoluúčasti dalších osob na těchto aktivitách
i)

rozhodování o sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku

4.4. Shromáždění je usnášeníschopné při přítomnosti všech zástupců shromáždění. Usnesení
shromáždění je platné, pokud je dán jednomyslný souhlas zástupců shromáždění. Každá členská
obec má prostřednictvím člena shromáždění jeden hlas.
4.5. Ze schůze shromáždění pořizuje pověřená osoba zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání, počet přítomných členů (v příloze prezenční listinu přítomných členů)
b) schválený program
c) přijatá rozhodnutí
d) zápis podepíší dva členové shromáždění, kteří byli účastníky zasedání

Čl. 5. Předseda a místopředseda shromáždění
5.1. Předseda shromáždění je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými
zasedáními shromáždění a zastupuje svazek jeho jménem.
5.2. Předsedu shromáždění volí shromáždění na své ustanovující schůzi. Tento orgán jej také odvolává.
5.3. V působnosti předsedy je:
a) svolat shromáždění způsobem obvyklým, věcně, organizačně a administrativně řídit a
zajištovat jeho průběh
b) ve spolupráci s orgány členských obcí svazku informovat jejich občany o činnosti svazku
5.4. Místopředseda jedná obdobně jako předseda a to na základě pověření uděleného předsedou nebo
v jeho nepřítomnosti.
5.5. Předseda a místopředseda v případech uvedených v bodě 4.4 jednají za svazek navenek.
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5.6. Pokud osoby uvedené v bodě 5.5 jednají jménem svazku, při podepisování připojí svůj podpis
s uvedením zastávané funkce. Současně uvedou schvalovací doložku, která musí obsahovat datum
konání shromáždění a číslo usnesení, které je relevantní pro daný úkon.
5.7. Dokumenty související s finančními a majetkovými záležitostmi podepisuje předseda a
místopředseda svazku.

Čl. 6. Majetek svazku
6.1. Majetek svazku je tvořen příspěvky obcí, movitým a nemovitým majetkem. Dále může být tvořen
příspěvky jiných právnických nebo fyzických osob, dotacemi, prostředky získanými jeho
hospodářskou činností a dalšími majetkovými zdroji.
6.2. Zakladatelské členské obce nevkládají žádný vstupní majetek do majetku svazku.
6.3. Každá obec vstupující do svazku je povinna do 30 dnů od vstoupení uhradit na účet svazku vstupní
členský příspěvek ve výši 1.000 Kč.
6.4. Zdrojem příjmů svazku je nájemné od provozovatele vlastní vodohospodářské infrastruktury.
Zdrojem mohou být členské příspěvky, dotace z veřejných rozpočtů, bankovní úvěry, půjčky,
účelová sdružení prostředků a další výnosy z majetku a výnosy z činnosti svazku.
6.5. Movitý a nemovitý majetek poskytnutý pro činnost svazku zůstává ve vlastnictví členských obcí,
které je poskytly. Ostatní vložený majetek se stává podílovým spoluvlastnictvím obcí ve svazku
k v okamžiku vložení majetku a to rovným dílem.
6.6. Ze závazků vůči třetím osobám jsou členové svazku vázáni společně a rozdílně. Proporcionální podíl
jednotlivých obcí bude stanoven výpočtem na základě výkazu výměr podle projektové, technické a
další dokumentace. Podíl bude uhrazen na účet DSO.
6.7. Příjmy, které nebudou využity v běžném roce, budou přesunuty do roku příštího a budou využity
v souladu s předmětem činnosti svazku.
6.8. Svazek je povinen hospodařit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
6.9. Případný zisk, event. ztráta dle účetních výkazů budou proporcionálně přepočteny a přerozděleny
na základě podílu jednotlivých členů a schválené shromážděním zástupců.

Čl. 7. Správa finančních prostředků
7.1. Spravovat finančními prostředky a manipulovat s nimi jsou oprávněni předseda shromáždění
zástupců a místopředseda společně
7.2. K bezhotovostními styku se stranami zřizuje svazek běžný účet u peněžního ústavu se
společným podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Za registraci podpisových práv a jejich
případné změny odpovídá předseda svazku.

Čl. 8. Účetnictví svazku
8.1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvním účetním
obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru krajského úřadu do 31. prosince tohoto
roku. Posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do data výmazu svazku z registru.
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8.2. Za účetnictví svazku splňující podmínky zákona č. 563/1991 Sb. odpovídá předseda svazku, který je
oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku odborně způsobilé fyzické osobě. Tím se však
nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.
8.3. Součástí účetnictví svazku je též inventarizace majetku a závazků, účetní uzávěrka, mzdová agenda,
fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
8.4. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem a členskými obcemi je nepřípustná jejich
kompenzace.
8.5. Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda svazku odpovědný za provedení
mimořádné účetní uzávěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svazku.

Čl. 9. Daňová agenda svazku
9.1. Za agendu daně z příjmu a za případné další daňové agendy svazku je odpovědný předseda svazku.
Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a další daňové písemnosti.
9.2. Zpracování veškeré daňové agendy může předseda svazku zadat na náklady svazku odborně
způsobilé fyzické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.

Čl. 10. Kontrola hospodaření svazku
10.1. Svazek je povinen dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok k tíži svých nákladů
auditorem.
10.2. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý
kalendářní rok projednává shromáždění do 30. června následujícího roku a přijme opatření
k nápravě nedostatků.

Čl. 11. Členství a členské poměry ve svazku – vznik a zánik členství
11.1. Členy svazku jsou zakladatelské obce uvedené v článku 1.
11.2. O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce na základě usnesení zastupitelstva
příslušné obce. Jejich členství vznikne rozhodnutím shromáždění svazku, podpisem dodatku stanov
starostou této obce, dodatku zakladatelské smlouvy a složením vstupního vkladu určeného
rozhodnutím shromáždění svazku.
11.3. Členství ve svazku zaniká vystoupením člena ze svazku je jednoletá. Písemná výpověď musí být
podána na adresu svazku nejpozději do 31.12. běžného roku tak, aby členství skončilo k 31.12. roku
následujícího. Jiný termín skončení je přípustný jen ve výjimečných případech.
11.4. Institut vyloučení ze svazku je mimořádným zánikem členství. Lze je použít při hrubém porušení
stanov, například při zcizení majetku svazku, protiprávním jednáním obce vůči svazku apod.
K vyloučení ze svazku musí dát souhlas všichni zástupci shromáždění s výjimkou zástupce obce, o
jejímž vyloučení se rozhoduje. Zakladatelské obce nemohou být ze svazku vyloučeny.
11.5. Obec, které skončilo členství ve svazku odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku za jeho
závazky, vzniklými v době jejího členství ve svazku v míře stanovené v článku 6 těchto stanov.
11.6. Odstupující člen svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním při
zrušení svazku podle článku 6 těchto stanov.
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Čl. 12. Povinnosti členů svazku
12.1. Členové svazku jsou povinni:
a) důsledně dodržovat stanovy svazku a rozhodnutí shromáždění
b) platit příspěvky v částce a termínu stanovené rozhodnutím shromáždění
c) nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí shromáždění, chránit jej a dále přispívat
k jeho účelnému využívání
d) aktivně se zúčastňovat na přípravě a realizaci jednotlivých akcí a aktivit svazku
e) prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku

Čl. 13. Práva členských obcí a jejich občanů
13.1. Členské obce mají právo:
a)
b)
c)
d)

prostřednictvím jmi stanovených členů hlasovat na jednání shromáždění
požadovat informace o plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku
požadovat informace o hospodaření a správě majetku svazku
občané členských obcí jsou oprávněni nahlížet do zápisu o jejich jednáních a podávat
shromáždění písemné návrhy, vyjadřovat se k rozpočtu a k závěrečnému účtu svazku
e) občané členských obcí jsou oprávněni účastnit se zasedání shromáždění

Čl. 14. Kontrola svazku členskými obcemi
14.1. Předmětem kontroly svazku členskými obcemi jsou veškeré činnosti svazku, práce orgánu svazku a
dodržování všech ustanovení těchto stanov a příslušných právních norem.
14.2. Ke kontrole dochází formou členství starostů v nejvyšším orgánu svazku.

Čl. 15. Zrušení a zánik svazku
15.1. Svazek může být zrušen rozhodnutím všech zástupců svazku a to dnem uvedeným v rozhodnutí
nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být s likvidací nebo bez likvidace.
15.2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré závazky a práva svazku přejít na právního nástupce. Po
splnění této podmínky podá předseda svazku žádost ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o výmaz
svazku z registru.
15.3. Svazek zaniká dnem výmazu z registru u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Čl. 16. Pravidla změn stanov
16.1. Stanovy svazku lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí všech členů shromáždění.
16.2. Změny stanov musí mít písemnou formu, dodatky musí být pořadově očíslovány a stávají se
nedílnou součástí stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám je odpovědný předseda svazku.
16.3. Po změně stanov svazku a po schválení těchto změn shromážděním předá předseda jedno
vyhotovení dodatku nejdéle do 15 kalendářních dnů Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Tento
dodatek nebo změnu připojí předseda svazku nebo jím pověřená osoba též k zápisu ze
shromáždění a společně je rozešle členským obcím svazku.
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Čl. 17. Závěrečné ustanovení
17.1. Tyto stanovy se vydávají v počtu 6 výtisků s platností originálu. Každý člen svazku obdrží jeden
výtisk. Dále jeden výtisk obdrží předseda shromáždění, dva budou uloženy v dokumentaci svazku a
jeden obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje.
17.2. Stanovy svazku podepisují starostové členských obcí na základě schválených stanov zastupitelstvy
obce.
17.3. Stanovy nabývají účinnosti na základě jejich projednání a schválení v zastupitelstvech členských
obcí, dnem nabytí účinnosti je den přijetí návrhu stanov posledním účastníkem.
17.4. Účastníci prohlašují, že souhlasí s celým obsahem stanov sepsaných podle jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Horšicích dne ………………………..
Obec Horšice zastoupená starostou obce Ing. Stanislavem Dobrým

…………………………………………………………………………………………………..

Obec Dolce zastoupená starostou Miroslavem Mrázem

…………………………………………………………………………………………………..
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