Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
obec Bystřec, se sídlem v Bystřeci, zastoupená starostou obce Josefem Černohorským,
IČO 278599
a
obec České Petrovice, se sídlem v Českých Petrovicích, zastoupená starostou obce Milošem
Roušarem
IČO 485659
a
obec Červená Voda, se sídlem v Červené Vodě , zastoupená starostou obce Miroslavem
Švestkou
IČO 278637
a
obec Česká Rybná, se sídlem v České Rybné, zastoupená starostou obce Josefem Venclem
IČO 278645
a
obec Čenkovice, se sídlem v Čenkovicích, zastoupená starostou obce Miroslavem
Doskočilem
IČO 278611
a
obec Dlouhoňovice, se sídlem v Dlouhoňovicích, zastoupená starostou obce Janem Vychem
IČO 580899
a
obec Dolní Čermná, se sídlem v Dolní Čermné , zastoupená starostou obce Vlastislavem
Vyhnálkem
IČO 278734
a
obec Dolní Morava, se sídlem v Dolní Moravě, zastoupená starostou obce Ladislavem
Janočkou
IČO 580911
a
obec Hejnice, se sídlem v Hejnicích, zastoupená starostkou obce Pavlou Tolášovou
IČO278831
a
obec Helvíkovice, se sídlem v Helvíkovicích, zastoupená starostou obce Petrem Šálanským
IČO 580929
a
obec Horní Čermná, se sídlem v Horní Čermné, zastoupená starostou obce Josefem Kittnerem
IČO 278882
a
obec Jamné nad Orlicí, se sídlem v Jamném nad Orlicí, zastoupená starostou obce
Vladimírem Šverákem
IČO 278980
a
město Jablonné nad Orlicí, se sídlem nám.5.května 4, Jablonné nad Orlicí , zastoupené
starostou města Jaroslavem Krátkým
IČO 278963
a
obec Kameničná, se sídlem v Kameničné, zastoupená starostou obce Josefem Felgrem,
IČO 279013

a
obec Klášterec nad Orlicí, se sídlem v Klášterci nad Orlicí, zastoupená starostou obce
Jindřichem Kalousem
IČO 279021
a
město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, zastoupené starostou města Antonem
Zimou
IČO 279072
a
obec Kunvald, se sídlem v Kunvaldu, zastoupená starostou obce Milošem Kopeckým
IČO 279099
a
město Letohrad, se sídlem Komenského 41, Letohrad, zastoupené starostou města Petrem
Šilarem
IČO 279129
a
obec Líšnice, se sídlem v Líšnice, zastoupená starostou obce Miroslavem Keprtou
IČO 279170
a
obec Lichkov, se sídlem v Lichkově, zastoupená starostou Zdeňkem Brůnou
IČO 279161
a
obec Lukavice, se sídlem v Lukavici, zastoupená starostkou obce Ilonou Severovou
IČO 279200
a
obec Mistrovice, se sídlem v Mistrovicích, zastoupená starostou obce Jiřím Dolečkem
IČO 279226
a
obec Mladkov, se sídlem v Mladkově, zastoupená starostou obec Jaroslavem Maloškem
IČO 279234
a
obec Nekoř, se sídlem v Nekoři, zastoupená starostou obce Josefem Dostálkem
IČO 279269
a
obec Orlické Záhoří, se sídlem v Orlickém Záhoří, zastoupená starostou obce Liborem
Matyášem
IČO 275204
a
obec Orličky, se sídlem v Orličkách, zastoupená starostou obce Miroslavem Netušilem
IČO 279307
a
obec Pastviny, se sídlem v Pastvinách, zastoupená starostou obce Ivanem Törkem
IČO 279331
a
obec Petrovice, se sídlem v Petrovicích, zastoupená starostkou obce Janou Moravcovou
IČO 279340
a
obec Písečná, se sídlem v Písečné, zastoupená starostou obce Josefem Zámečníkem
IČO 279358
a

obec Sobkovice, se sídlem v Sobkovicích, zastoupená starostou obce Rudolfem Foglem
IČO 580953
a
obec Studené, se sídlem v Studeném, zastoupená starostou obce Jiřím Černohousem
IČO 279651
a
obec Šedivec, se sídlem v Šedivci, zastoupená starostou obce Václavem Lorencem
IČO 279611
a
obec Těchonín, se sídlem v Těchoníně, zastoupená starostou obce Jiřím Junkem
IČO 279633
a
obec Verměřovice, se sídlem ve Verměřovicích, zastoupená starostou obce Václavem Čadou
IČO 279706
a
obec Záchlumí, se sídlem v Záchlumí, zastoupená starostou obce Josefem Francem
IČO 279790
a
město Žamberk, se sídlem Masarykovo nám.166, Žamberk, zastoupené starostou města
Miloslavem Chvátilem
IČO 279846
na základě ustanovení § 46, odst.2, písm b) zákona 128/2000 Sb. o obcích tuto

Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí
I.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
Smluvní strany se dohodly na názvu :

Sdružení obcí ORLICKO
se sídlem v Žamberku , Masarykovo náměstí 166.
II.
Předmět činnosti
Smluvní strany se dohodly, že předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
ORLICKO ( dále jen Sdružení ) je zejména :
-

realizace závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka
podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky jako hlavního směru ekonomického a
sociálního rozvoje území Sdružení
řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území
Sdružení
řešení otázek zachování udržitelného způsobu života v obcích Sdružení

-

přeshraniční spolupráce s územně samosprávnými celky a jejich svazky v Polsku
společný postup při řešení zaměstnanosti v zájmovém území svazku
společný postup při řešení úkolů v oblasti zdravotnictví
řešení úkolů ochrany životního prostředí
společné řešení úkolů v oblasti informatiky a propagace
poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje
společný postup při výstavbě infrastruktury v území Sdružení
pořádání konferencí, seminářů , školení
řešení komplexního systému dopravní obslužnosti

III.
Orgány Sdružení
Smluvní strany se dohodly, že orgány Sdružení jsou :
-

Valná hromada
Správní rada
předseda Sdružení
revizní komice
IV.
Členství ve Sdružení

Členy Sdružení jsou všechna obce a města, která jsou k datu nabytí účinnosti této smlouvy
členy zájmového sdružení právnických osob Sdružení obcí a měst Orlice
Členem Sdružení se může stát obec nebo město, které písemně projeví o členství zájem, které
se zaváže dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze stanov, které jsou přílohou
této smlouvy.
Se vstupem nového člena do Sdružení musí souhlasit nadpoloviční většina všech obcí-členů
Sdružení.
V.
Doba trvání
Smluvní strany se dohodly , že Sdružení dle této smlouvy se zakládá na dobu neurčitou.
Sdružení může zaniknout písemnou dohodou obcí-členů Sdružení nebo sloučením s jiným
dobrovolným svazkem obcí. Sdružení zaniká výmazem z registru dobrovolných svazků obcí.

VI.
Závěrečná ujednání
Sdružení vzniklé dle této smlouvy je v souladu s ustanovením odst.5, § 151 zák.128/2000 sb.
o obcích právním nástupcem zájmového sdružení právnických osob Sdružení obcí a měst
ORLICE a přebírá jeho všechna práva a závazky.

Přílohou a nezbytnou součástí této smlouvy jsou stanovy Sdružení.
Tato smlouva je platná dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců smluvních stran a
účinná od 1.1.2002.
Podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy, včetně přílohy , je její schválení obecními
zastupitelstvy v příslušných obcích a městě , kteří jsou smluvními stranami této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že lhůtou pro přijetí této smlouvy v jednotlivých obecních
zastupitelstvech je 30.červen 2001. Po uplynutí tohoto termínu není obec touto smlouvou
dále vázána a přestává být členem Sdružení..
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva včetně její přílohy může být doplňována nebo
měněna pouze poté, schválí-li tuto změnu nebo doplněk nadpoloviční většina všech členů
Sdružení.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 39 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení a tři vyhotovení budou ponechány pro další potřebu Sdružení.
V Červené Vodě 26.6.2001

Stanovy
Dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí ORLICKO
Tyto Stanovy jsou v souladu s ustanovením § 50, odst 2, zák.128/2000 Sb. o obcích přílohou
a součástí smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí ORLICKO ( dále jen
Sdružení), která byla uzavřena dne 26.6.2001 .
I.

Název a sídlo členů Sdružení
Členy Sdružení jsou tyto obce :
obec Bystřec, se sídlem v Bystřeci, zastoupená starostou obce Josefem Černohorským,
IČO 278599
a
obec České Petrovice, se sídlem v Českých Petrovicích, zastoupená starostou obce Milošem
Roušarem
IČO 485659
a
obec Červená Voda, se sídlem v Červené Vodě , zastoupená starostou obce Miroslavem
Švestkou
IČO 278637
a
obec Česká Rybná, se sídlem v České Rybné, zastoupená starostou obce Josefem Venclem
IČO 278645
a
obec Čenkovice, se sídlem v Čenkovicích, zastoupená starostou obce Miroslavem
Doskočilem
IČO 278611
a
obec Dlouhoňovice, se sídlem v Dlouhoňovicích, zastoupená starostou obce Janem Vychem
IČO 580899
a
obec Dolní Čermná, se sídlem v Dolní Čermné , zastoupená starostou obce Vlastislavem
Vyhnálkem
IČO 278734
a
obec Dolní Morava, se sídlem v Dolní Moravě, zastoupená starostou obce Ladislavem
Janočkou
IČO 580911
a
obec Hejnice, se sídlem v Hejnicích, zastoupená starostkou obce Pavlou Tolášovou
IČO278831
a
obec Helvíkovice, se sídlem v Helvíkovicích, zastoupená starostou obce Petrem Šálanským
IČO 580929
a

obec Horní Čermná, se sídlem v Horní Čermné, zastoupená starostou obce Josefem Kittnerem
IČO 278882
a
obec Jamné nad Orlicí, se sídlem v Jamném nad Orlicí, zastoupená starostou obce
Vladimírem Šverákem
IČO 278980
a
město Jablonné nad Orlicí, se sídlem nám.5.května 4, Jablonné nad Orlicí , zastoupené
starostou města Jaroslavem Krátkým
IČO 278963
a
obec Kameničná, se sídlem v Kameničné, zastoupená starostou obce Josefem Felgrem,
IČO 279013
a
obec Klášterec nad Orlicí, se sídlem v Klášterci nad Orlicí, zastoupená starostou obce
Jindřichem Kalousem
IČO 279021
a
město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, zastoupené starostou města Antonem
Zimou
IČO 279072
a
obec Kunvald, se sídlem v Kunvaldu, zastoupená starostou obce Milošem Kopeckým
IČO 279099
a
město Letohrad, se sídlem Komenského 41, Letohrad, zastoupené starostou města Petrem
Šilarem
IČO 279129
a
obec Líšnice, se sídlem v Líšnice, zastoupená starostou obce Miroslavem Keprtou
IČO 279170
a
obec Lichkov, se sídlem v Lichkově, zastoupená starostou Zdeňkem Brůnou
IČO 279161
a
obec Lukavice, se sídlem v Lukavici, zastoupená starostkou obce Ilonou Severovou
IČO 279200
a
obec Mistrovice, se sídlem v Mistrovicích, zastoupená starostou obce Jiřím Dolečkem
IČO 279226
a
obec Mladkov, se sídlem v Mladkově, zastoupená starostou obec Jaroslavem Maloškem
IČO 279234
a
obec Nekoř, se sídlem v Nekoři, zastoupená starostou obce Josefem Dostálkem
IČO 279269
a
obec Orlické Záhoří, se sídlem v Orlickém Záhoří, zastoupená starostou obce Liborem
Matyášem
IČO 275204

a
obec Orličky, se sídlem v Orličkách, zastoupená starostou obce Miroslavem Netušilem
IČO 279307
a
obec Pastviny, se sídlem v Pastvinách, zastoupená starostou obce Ivanem Törkem
IČO 279331
a
obec Petrovice, se sídlem v Petrovicích, zastoupená starostkou obce Janou Moravcovou
IČO 279340
a
obec Písečná, se sídlem v Písečné, zastoupená starostou obce Josefem Zámečníkem
IČO 279358
a
obec Sobkovice, se sídlem v Sobkovicích, zastoupená starostou obce Rudolfem Foglem
IČO 580953
a
obec Studené, se sídlem v Studeném, zastoupená starostou obce Jiřím Černohousem
IČO 279651
a
obec Šedivec, se sídlem v Šedivci, zastoupená starostou obce Václavem Lorencem
IČO 279611
a
obec Těchonín, se sídlem v Těchoníně, zastoupená starostou obce Jiřím Junkem
IČO 279633
a
obec Verměřovice, se sídlem ve Verměřovicích, zastoupená starostou obce Václavem Čadou
IČO 279706
a
obec Záchlumí, se sídlem v Záchlumí, zastoupená starostou obce Josefem Francem
IČO 279790
a
město Žamberk, se sídlem Masarykovo nám.166, Žamberk, zastoupené starostou města
Miloslavem Chvátilem
IČO 279846

II.
Název a sídlo Sdružení
Název svazku : Sdružení obcí ORLICKO
Sídlo svazku : Žamberk, Masarykovo nám.166

III.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti Sdružení je zejména :
-

realizace závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka

-

podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky jako hlavního směru ekonomického a
sociálního rozvoje území Sdružení
řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území
Sdružení
řešení otázek zachování udržitelného způsobu života v obcích Sdružení
přeshraniční spolupráce s územně samosprávnými celky a jejich svazky v Polsku
společný postup při řešení zaměstnanosti v zájmovém území svazku
společný postup při řešení úkolů v oblasti zdravotnictví
řešení úkolů ochrany životního prostředí
společné řešení úkolů v oblasti informatiky a propagace
poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje
společný postup při výstavbě infrastruktury v území Sdružení
pořádání konferencí, seminářů , školení
řešení komplexního systému dopravní obslužnosti

IV.

Orgány Sdružení
Sdružení má tyto orgány :
a)
b)
c)
d)

Valná hromada
Správní rada
předseda Sdružení
revizní komise
IV.1.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení, členem Valné hromady je každý člen
Sdružení.
Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách Sdružení a to zejména :
-

volí a odvolává členy Správní rady
volí a odvolává předsedu Sdružení
volí a odvolá členy revizní komise
rozhoduje o přijetí nových členů Sdružení
rozhoduje o zániku Sdružení a o majetkovém vypořádání
schvaluje záměry a koncepci Sdružení
rozhoduje o uzavření obchodních smluv , u nichž hodnota jednotlivého případu
přesahuje částku 500.000,- Kč
schvaluje výši ročního řádného případně mimořádného členského příspěvku
schvaluje dle zvláštního zákona rozpočet Sdružení
schvaluje dle zvláštního zákona závěrečný účet Sdružení
rozhoduje o ukončení členství ve Sdružení z důvodu neplacení členských příspěvků

Valnou hromadu svolává předseda Sdružení. Valná hromada se koná nejméně dvakrát
ročně, v každém pololetí jednou. Předseda Sdružení svolá Valnou hromadu pokaždé, když
o to požádá písemně alespoň jedna čtvrtina členů Sdružení.
K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které náleží Valné hromadě je nutný souhlas
nadpoloviční většiny všech členů Sdružení, pokud není dále určeno jinak.
IV.2.
Správní rada
Členové správní rady jsou voleni Valnou hromadou Sdružení.
Správní rada Sdružení je devítičlenná. Předseda Sdružení je členem Správní rady . Po
ukončení svého funkčního období přestává být členem Správní rady.
Ostatní členové Správní rady jsou voleni vždy na dobu dvou let.
Správní rada může pověřit každého ze svých členů zastupováním Sdružení při jednání se
třetími osobami. Správní rada Sdružení určí při svém prvém jednání člena Správní rady ,
který bude zastupovat předsedu Sdružení v době, kdy nebude předseda schopen vykonávat
své pravomoci.
Správní rada se schází na základě svolání předsedou Sdružení a to nejméně jednou za tři
měsíce. Předseda Sdružení je povinen svolat jednání Správní rady Sdružení, požádá-li o to
alespoň dva ze členů Správní rady Sdružení.
Správní rada Sdružení zejména :
-

připravuje návrh rozpočtu
připravuje návrh závěrečného účtu Sdružení
připravuje návrh záměrů a koncepce Sdružení
rozhoduje o uzavírání obchodních smluv, u nichž hodnota případu nepřesáhne
500.000,- Kč
stanovuje počet zaměstnanců Sdružení a rozhoduje o jejich odměnách na návrh
manažera Sdružení svazku
ukládá další úkoly revizní komisi, které nevyplývají z této smlouvy
navrhuje Valné hromadě členy revizní komise
vybírá a schvaluje manažera Sdružení
zodpovídá za přenesení výsledků kontrol provedených revizní komisí Sdružení
zastupitelstvům obcí-členů Sdružení

K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které jsou v pravomoci Správní rady je nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech členů Správní rady Sdružení.

IV.3.
Předseda Sdružení

Předseda Sdružení je volen Valnou hromadou Sdružení z jeho členů. Předseda Sdružení
je volen na dobu dvou let . Předseda Sdružení může být zvolen do funkce opakovaně.
Předseda Sdružení je oprávněn Sdružení zastupovat navenek samostatně při jednání
s třetími osobami a připojovat svůj podpis k názvu Sdružení.
Oprávnění předsedy Sdružení jednat samostatně se vztahuje na veškeré obvyklé úkony
s vyjímkou opatření, které přesahují rámec obvyklého jednání, kdy je zapotřebí většinový
souhlas Valné hromady nebo Správní rady Sdružení.
K uvedeným opatřením nad rámec obvyklé činnosti patří zejména :
-

uzavírání obchodních smluv, u nichž hodnota případu přesahuje 50.000,- Kč

IV.4.
Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná a je volena Valnou hromadou Sdružení na dobu tří let.
Členem revizní komise nemusí být vždy oprávněný zástupce člena Sdružení vyjma předsedy
revizní komise, kterým je vždy oprávněný zástupce obce-člena Sdružení volený Valnou
hromadou Sdružení. Členem revizní komise nesmí být předseda Sdružení, člen Správní rady
Sdružení , manažer Sdružení a zaměstnanec Sdružení, případně obchodní partner Sdružení,
který se zabývá účetnictvím Sdružení.
Revizní komise provádí zejména :
-

kontrolu hospodaření s majetkem Sdružení
kontrolu hospodaření s finančními prostředky Sdružení
V.

Manažer svazku
Pro zajištění chodu a naplňování předmětu činnosti Sdružení zřizuje Sdružení funkci
manažera Sdružení. Tuto funkci může vykonávat fyzická i právnická osoba vybraná Správní
radou Sdružení a to buď v obchodním nebo pracovně právním vztahu ke Sdružení .
Manažer je pověřen k výkonu práva a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům
Sdružení vyjma uzavírání, změn a ukončování pracovně právních smluv.
Manažer zodpovídá za přípravu rozpočtu Sdružení a po jeho schválení za jeho realizaci.
Manažer Sdružení předkládá ke schválení na příslušný plán činnosti Sdružení , který je
v souladu s předmětem činnosti Sdružení a se závěry Strategického plánu Orlicka a jiných
rozvojových dokumentů a zodpovídá za jeho realizaci.
Manažer se zúčastňuje jednání Valné hromady a Správní rady Sdružení s hlasem poradním.
Manažer je oprávněn podávat návrhy Valné hromadě a Správní radě Sdružení.

Může v konkrétních případech, na základě zmocnění Správní radou Sdružení, zastupovat
Sdružení navenek
VI.
Majetek členů Sdružení vkládaný do Sdružení
Členové Sdružení mohou vložit vlastní majetek do hospodaření Sdružení. Tento majetek
zůstává ve vlastnictví člena Sdružení.
Správní rada může tento vložený majetek pronajímat a vypůjčovat ho a to v souladu
s podmínkami, za kterých byl majetek členů Sdružení do Sdružení vložen. Příjmy z pronájmu
takovéhoto majetku jsou příjmem Sdružení.
Orgány Sdružení nesmí vykonávat k tomuto vloženému majetku taková majetková práva,
která jsou vyhrazena obecním zastupitelstvům. K těmto majetkovým právům patří zejména :
-

převod nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor
zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč
zastavení nemovitých věcí a zřízení věcných břemen na těchto věcech.

Ke dni platnosti smlouvy o vytvoření Sdružení nevkládá žádný člen Sdružení vlastní majetek
do hospodaření Sdružení.
Jako právní nástupce zájmového sdružení právnických osob Sdružení obcí a měst ORLICE
přebírá Sdružení veškerá majetková práva a závazky k majetku Sdružení obcí a měst ORLICE
a to ke dni účinnosti smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí ORLICKO.
VII.

Zdroje příjmů Sdružení
Sdružení má příjmy zejména z těchto zdrojů :
-

řádné a mimořádné příspěvky členů Sdružení
vlastní hospodářská činnost
dotace a granty ze zdrojů veřejných i neveřejných
dotace a granty ze zahraničních zdrojů a to zejména z předvstupních fondů Evropské
unie, ze strukturálních a kohezních fondů Evropské unie případně z jiných finančních
zdrojů Evropské unie

Stanovení výše řádných i mimořádných členských příspěvků je v pravomoci Valné hromady
Sdružení.
VIII.
Hospodaření Sdružení
Hospodaření Sdružení je upraveno zvláštním zákonem.

IX.
Práva a povinnosti členů Sdružení
Každý člen Sdružení má zejména tato práva :
-

účastnit se jednání Valné hromady a předkládat návrhy všem orgánům Sdružení
vznášet dotazy, připomínky a podněty na členy Správní rady , na předsedu Sdružení a
na manažera Sdružení
prostřednictvím svých oprávněných zástupců být volen za předsedu Sdružení, za člena
Správní rady, za předsedu nebo člena revizní komise komise

Každý člen Sdružení má zejména tyto povinnosti :
-

-

zúčastňovat se zasedání Valné hromady, popřípadě zasedání jiných orgánů Sdružení,
je-li jejich členem
hájit zájmy občanů obcí - členů Sdružení
plnit finanční závazky, které jsou přijaty příslušným orgánem Sdružení za účelem
naplňování předmětu činnosti Sdružení ve stanovené výši a termínu, k těmto
závazkům patří zejména platba řádného členského příspěvků
poskytovat podklady, které má člen Sdružení k dispozici, pro zpracování projektů k
realizaci předmětu činnosti Sdružení
X.
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty Sdružení

Zisk získaný vlastní činností Sdružení bude použit na financování projektů sloužících
k naplňování předmětů činnosti Sdružení podle odst.II,“ Smlouvy o vytvoření svazku..“
Pokud vznikne vlastní činností ztráta bude tato uhrazena všemi členy Sdružení v poměru
počtu občanů člena Sdružení k celkovému počtu občanů všech obcí-členů Sdružení.
XI.
Vznik a zánik členství ve Sdružení, majetkové vypořádání
Členy Sdružení jsou všechna obce a města, která jsou k datu nabytí účinnosti této smlouvy
členy zájmového sdružení právnických osob Sdružení obcí a měst Orlice
Členem Sdružení se může stát obec nebo město, které písemně projeví o členství zájem, které
se zaváže dodržovat povinnosti vyplývající z těchto stanov a ze smlouvy, jejichž jsou tyto
stanovy přílohou.
Se vstupem nového člena do Sdružení musí souhlasit nadpoloviční většina všech obcí-členů
Sdružení.
Každý člen Sdružení může ze Sdružení vystoupit a to na základě písemné výpovědi, která je
účinná od 1.ledna následujícího kalendářního roku po doručení výpovědi předsedovi
Sdružení.
Členství ve Sdružení zaniká v případě zániku obce- člena Sdružení dle zvláštního zákona.

Členství ve Sdružení může být ukončena v důsledku neplacení řádných i mimořádných
členských příspěvků. O ukončení členství z tohoto důvodu rozhoduje Valná hromada a
k tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu 2/3 všech členů Sdružení.
Při ukončení členství výpovědí nebo z rozhodnutí Valné hromady Sdružení se obci navrací
veškerý majetek, který do Sdružení vložila jako vlastní majetek .Obec nemá nárok na
majetkový podíl z majetku Sdružení získaného vlastní činností Sdružení.
Pro případ zániku členství ve Sdružení z důvodu zániku obce – člena Sdružení dle zvláštního
zákona, tedy sloučením s jinou obcí, zůstává vložený vlastní majetek v hospodaření Sdružení
a stává se vloženým majetkem obce, která zůstala po sloučení dvou a více obcí.
XII.

Zánik Sdružení
Sdružení zaniká písemnou dohodou členů Sdružení nebo sloučením s jiným svazkem obcí.
Pokud nepřejdou práva a povinnosti Sdružení na právního nástupce, bude provedena likvidace
Sdružení dle zvláštních předpisů.
Účinnost zániku Sdružení nastává výmazem z registru dobrovolných svazků obcí.
XIII.
Kontrola Sdružení
Za účelem kontroly Sdružení se stává orgánem Sdružení dle ustanovení čl.IV a IV.4. těchto
stanov revizní komise.
Kontrolní výbory zastupitelstev obcí-člen Sdružení mohou provádět kontrolu jen na základě a
v rozsahu povolení Správní rady Sdružení.
XIV.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy mohou být doplňovány nebo měněny pouze poté, schválí-li tuto změnu nebo
doplněk nadpoloviční většina všech členů Sdružení.
Tyto stanovy se vyhotovují ve 39 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení a tři vyhotovení budou ponechány pro další potřebu Sdružení.

V Červené Vodě 26.6.2001

