STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Svazek obcí Dyje
Čl. 1
Základní ustanovení
Svazek byl založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí, uzavřenou dle § 46,
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Čl. 2
Název a sídlo členů svazku
Členy svazku jsou obce:
Obec Hrádek
Sídlo: Hrádek čp. 16, okres Znojmo, 671 27 Hrádek u Znojma, IČ: 00292869
Obec Valtrovice
Sídlo: Valtrovice čp. 7, okres Znojmo, 671 28 Jaroslavice, IČ: 00637653
Obec Křídlůvky
Sídlo: Křídlůvky čp. 67, okres Znojmo, 671 28 Jaroslavice, IČ: 00600440
Obec Dyjákovice
Sídlo: Dyjákovice čp. 235, okres Znojmo, 671 26 Dyjákovice, IČ: 00292702
Obec Jaroslavice
Sídlo: Jaroslavice čp. 93, okres Znojmo, 671 28 Jaroslavice, IČ: 00292915
Obec Slup
Sídlo: Slup čp. 42, okres Znojmo, 671 28 Jaroslavice, IČ: 00637017
Obec Strachotice
Sídlo: Strachotice čp. 79, okres Znojmo, 671 29 Strachotice, IČ: 00293521
Čl. 3
Název a sídlo svazku
1. Název svazku: Svazek obcí Dyje.
2. Sídlo svazku: Obecní úřad Hrádek, Hrádek čp. 16, 671 27 Hrádek u Znojma.
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Čl. 4
Trvání a předmět činnosti svazku
1. Trvání sdružení: na dobu neurčitou.
2. Předmětem činnosti svazku obcí je:
• Řešení úkolů v oblasti zdokonalování sítí technického vybavení. Jedná se o
spolupráci při zajišťování místní a regionální infrastruktury a vyhledávání
podmínek financování.
• Řešení úkolů oblasti kultury a sportu. Jedná se o spolupráci při zajišťování správy a
udržování kulturních památek, sportovních a kulturních zařízení.
• Řešení úkolů v oblasti cestovního ruchu, agroturistiky a vinařství. Jedná se o
spolupráci při rozvoji cykloturistiky, agroturistiky a vinařství.
• Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
• Řešení úkolů v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se o spolupráci při tvorbě
a ochraně krajinných prvků.
Čl. 5
Vznik a zánik svazku obcí, právní subjektivita
1. Svazek obcí vzniká podpisem zakladatelské smlouvy a stanov všemi členy. Smlouva o
vytvoření svazku obcí je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi členy.
2. Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení obcí vedeného u
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
3. Pokud by některý ze členů svazku obcí překročil své oprávnění ze zakladatelské smlouvy a
stanov a jednal jménem druhých členů svazku obcí i ve věcech, v nichž oprávněn není,
posuzuje se takové jednání, nedojde-li k jiné dohodě, jako jednatelství bez příkazu, tj. jednatel
odpovídá za vzniklou škodu.
4. Svazek obcí se zrušuje:
• Rozhodnutím výboru svazku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy
toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.
• Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky svazku přejít na
právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku žádost ke
krajskému úřadu o výmaz z registrace.
• Při zrušení svazku s likvidací bude určen výborem svazku likvidátor.
• Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající
majetek, popř. úhradu ztráty rozdělí mezi členy svazku v poměru daném počtem
trvale hlášených obyvatel v jednotlivých obcích. O výsledku likvidace podá
likvidátor zprávu krajskému úřadu.
• Náklady na činnost likvidátora nese svazek.
• Zánik svazku obcí nastává výmazem z registru svazku obcí vedeného u Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
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Čl. 6
Majetkové poměry a hospodaření svazku
1. Majetek, který vkládají členové svazku do majetku svazku je finanční částka 21,00 Kč dle
počtu obyvatel obce k 1.1. předchozího roku, takto:

Obec
Dyjákovice
Hrádek
Jaroslavice
Křídlůvky
Slup
Strachotice
Valtrovice
Celkem

Částka v Kč
17.367,19.341,26.145,4.914,9.324,21.945,8.442,107.478,-

Počet obyvatel
827
921
1.245
234
444
1.045
402
5.118

Tento majetek vloží členové svazku každoročně
č. 1584572399/0800 vedený u České spořitelny a.s.

na

účet

Svazku

obcí

Dyje

2. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaření podle něj. Rozpočet podléhá schválení
výboru svazku a musí být zveřejněn v jednotlivých obcí tak, jak je zakotveno v § 39 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Čl. 7
Zdroje příjmů svazku obcí
1. Zdrojem příjmů svazku jsou úroky z vkladu a majetek získaný vlastní činností svazku na
základě smlouvy o vytvoření svazku. Takový majetek je vlastnictvím svazku.
2. Zdrojem příjmů svazku jsou dále vklady z vlastních rozpočtů jednotlivých obcí jako členů
svazku, přičemž velikosti vkladů jsou stanoveny v následujícím článku.
Čl. 8
Práva a povinnosti členů svazku obcí
1. Každý člen svazku je povinen napomáhat podle svých možností činnosti svazku.
2. Jednotliví členové svazku se zavazují ke spolufinancování společných projektů a to podle
usnesení v poměru stanoveném výborem:
Obec
Dyjákovice
Hrádek
Jaroslavice
Křídlůvky

Počet obyvatel
827
921
1.245
234
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%
16
18
24
5

Slup
Strachotice
Valtrovice
Celkem

444
1.045
402
5.118

9
20
8
100

V tomto poměru jsou členové svazku povinni vkládat jako zdroje příjmů do majetku svazku
prostředky ze svých rozpočtů ve výši podle rozsahu rozpočtu v jednotlivých letech.
3. Pokud se nebudou účastnit všechny členské obce společného projektu, vloží členové
svazku, kterých se spolufinancování týká, do majetku svazku prostředky ze svých rozpočtů
v poměru své účasti na projektu.
Čl. 9
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku
1. Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku se uskuteční v poměru
stanoveném v článku 8, odst. 2.
Čl. 10
Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily
1. Každý ze členů svazku má právo kdykoliv nahlížet do účetních záznamů svazku.
2. Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok
příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.
3. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých
rozpočtových prostředků.
Čl. 11
Podmínky přistoupení obcí ke svazku a vystoupení z něj
1. Obec, která přistupuje již do existujícího svazku, musí v písemném prohlášení o vstupu do
svazku výslovně uvést, že bez výhrad přijímá stanovy a usnesení přijatá svazkem před
vstupem obce do svazku. Se vstupem obce do již existujícího svazku musí souhlasit výbor
svazku většinou hlasů.
2. Obec se stane členem svazku podpisem dodatku zakladatelské smlouvy svazku.
3. Obec vstupuje do svazku a vystupuje z něj na základě usnesení zastupitelstva obce.
4. Obec může ze svazku vystoupit písemným oznámením učiněným předsedovi svazku v
termínu podání nejpozději do 30.06. běžného roku. Členství skončí k 1.1. následujícího roku.
5. Vystoupí-li obec ze svazku, převezme zpět majetek, který do svazku vložila a to v termínu,
který určí výbor svazku, avšak bez podílu na společném zařízení. Toto společné zařízení je
nedělitelné a zůstává v majetku svazku.
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Čl. 12
Orgány svazku
Orgány svazku jsou:
1. Výbor
2. Předseda
3. Místopředseda
4. Kontrolní a revizní výbor
Funkční období orgánů svazku je shodné s funkčním obdobím zastupitelstev obcí.
Čl. 13
Výbor
1. O všech záležitostech svazku rozhoduje výbor svazku. Výbor je nejvyšším orgánem
svazku. Každý člen jmenuje do výboru jednoho zástupce, kterého může kdykoli odvolat.
Výbor volí ze svého svazku předsedu, místopředsedu a tříčlenný kontrolní a revizní výbor.
2. Výbor svazku rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek řešit a schází se nejméně
dvakrát za rok. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý z členů
výboru má při hlasování 1 hlas, při rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
3. Výbor má tolik členů, kolik je členů ve svazku.
4. Jednání výboru svazku řídí předseda, v případě nepřítomnosti jeho místopředseda.
Kterýkoliv ze zástupců obcí může dát písemným zmocněním svůj hlas jinému zástupci obce,
jestliže se nemůže zúčastnit jednání výboru.
Čl. 14
Předseda svazku
1. Předseda svazku je statutárním zástupcem svazku, který řídí činnost svazku, jedná jeho
jménem a podepisuje se jménem svazku.
2. Funkční období předsedy svazku je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva obce, tzv.
že první funkční období předsedy končí zvolením nového, nejpozději dva měsíce po zvolení
nových zastupitelstev obcí.
3. Jménem svazku zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jedná
předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda zabezpečuje řádné vedení
účetnictví.
4. Pro styk s peněžními ústavy je pověřen předseda a místopředseda.
5. Předseda svazku rozhoduje po předchozím usnesení výboru o uzavření pracovních smluv se
zaměstnanci svazku a o jejich mzdovém zařazení. Zajišťuje zpracování zpráv o činnosti a
hospodaření svazku a tyto zprávy předkládá výboru. Připravuje návrhy rozpočtu a činnosti
svazku pro výbor, svolává mimořádné zasedání výboru.

-5-

6. Předseda svazku je oprávněn rozhodovat o použití finančních prostředku do výše
schváleného rozpočtu svazku, pokud se bude jednat o vyšší částku je třeba předchozí souhlas
výboru.
Čl. 15
Kontrolní a revizní komise
1. Kontrolní a revizní výbor dohlíží na výkon působnosti svazku a uskutečňování předmětu
činnosti svazku. Členové kontrolního a revizního výboru jsou oprávněni nahlížet do všech
dokladů a záznamů, týkající se činnosti svazku a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně
vedeny v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy a stanovami.
2. Kontrolní a revizní výbor přezkoumává roční účetní uzávěrku a předkládá své vyjádření
výboru svazku, svolává výbor svazku, jestliže to vyžadují zájmy svazku a na výboru svazku
navrhuje potřebná opatření.
3. Kontrolní a revizní výbor schvaluje účetní uzávěrku Svazku obcí Dyje sestavenou
k rozvahovému dni podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kontrolní a revizní výbor má tři členy. Pořizuje ze svého zasedání zápis podepsaný všemi
členy. Schází se na pravidelných zasedáních, nejméně dvakrát za rok. Funkční období výboru
končí zvolením nového kontrolního a revizního výboru na prvním zasedání výboru svazku po
komunálních volbách.
Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy jsou nedílnou součástí smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelské
smlouvy). Právní vztahy, těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dalšími
ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
2. Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem alespoň 3/5 členů svazku.
Dodatky musí být písemné.
3. Změny a doplňky nabývají účinnosti zapsáním do registru svazku.
4. Tyto stanovy jsou sepsány v desíti vyhotoveních. Po jednom vyhotovení obdrží každý ze
členů svazku obcí, zbývající vyhotovení jsou použita k registraci na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje (2 vyhotovení) a do archivu svazku (1 vyhotovení).
5. Tyto stanovy nahrazují Stanovy dobrovolného svazku obcí Svazku obcí Dyje, které byly
schváleny při podpisu zakladatelské smlouvy dne 11.09.2003.

Stanovy svazku byly schváleny výborem Svazku obcí Dyje dne ………………………….
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