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Svazek obcí Panství hradu Veveří
Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška

IČ: 71217371

Dodatek č. 1, kterým se mění
STANOVY
Svazku obcí Panství hradu Veveří
a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění
ČÁST A
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek I.
Název, sídlo a doba trvání svazku
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Název svazku je Svazek obcí Panství hradu Veveří.
Sídlo svazku je Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška.
V souladu s ustanovením § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) je svazek dobrovolným svazkem obcí, který se při své
činnosti řídí zejména ustanovením zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Svazek byl založen zakladatelskou smlouvou dne 05. 12. 2003 na dobu neurčitou.
Názvy a sídla členů svazku:
1) Obec Hvozdec se sídlem Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška;
2) Obec Chudčice se sídlem Chudčice 220, 66471 Veverská Bítýška;
3) Obec Javůrek se sídlem Javůrek 11, 66483 Domašov u Brna;
4) Městys Ostrovačice se sídlem náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice;
5) Obec Rozdrojovice se sídlem Rozdrojovice 7, 66434 Kuřim;
6) Obec Říčany se sídlem nám. Osvobození 340, 66482 Říčany u Brna;
7) Obec Veverské Knínice se sídlem Veverské Knínice 260, 66481 Ostrovačice.

Článek II.
Předmět činnosti svazku
2.1

2.2

Zájmem a vůlí svazku je snaha sdružit úsilí svých členů k podpoře a realizaci širokých společenských
aktivit (zejména hospodářských, sociálních, vzdělávacích, národopisných, kulturních, sportovních
a ekologických) v historické oblasti vymezené územím obcí bývalého veverského panství, jehož
administrativně hospodářským centrem byl hrad Veveří.
Předmětem činnosti Svazku obcí Panství hradu Veveří (dále jen „svazek“) je zejména:
a) tvorba záměrů na podporu aktivit v oblasti bývalého panství hradu Veveří a účast na jejich
realizaci;
b) propagace záměrů a činností podporujících rozvoj a atraktivitu bývalého veverského panství;
c) podpora a účast na aktivitách zaměřených na ochranu a péči o historickou památku hrad Veveří;
d) podpora a účast na realizaci činností zaměřených na oživení přirozených a tradičních
historických, kulturních, přírodních, sociálních a hospodářských vazeb oblasti bývalého
veverského panství;
e) podpora a propagace při rozvoji oblasti bývalého veverského panství jako turisticky atraktivního
prostředí – podpora cestovního ruchu.

strana 1

ČÁST B
ORGÁNY SVAZKU
3.1

3.2

Orgány svazku jsou:
a) členská schůze;
b) předseda;
c) kontrolní komise.
V orgánech svazku zastupuje obec starosta nebo jiný řádně pověřený člen zastupitelstva obce (dále
jen „člen“). Člen zůstává ve funkci až do zvolení nového zástupce obce v orgánu svazku po volbách
do zastupitelstev obcí.

Článek IV.
Členská schůze
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Členská schůze je nejvyšším a výkonným orgánem svazku, který řídí a zabezpečuje jeho činnost a je
tvořena zástupci všech členů svazku.
Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech svazku a při své činnosti se řídí obecně závaznými
právními předpisy, těmito stanovami a doporučeními zastupitelstev členských obcí.
Do působnosti členské schůze patří zejména:
a) přijetí a schvalování stanov a jejich změn;
b) schvalování přijetí nových členů a vyloučení stávajících členů;
c) stanovení výše ročních členských příspěvků na vnitřní správu svazku;
d) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zániku svazku;
e) volba předsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise a jejich odvolání z funkce, případně
i stanovování zásad jejich odměňování;
f) zřizování a rušení pracovních míst ve svazku a stanovování odměn zaměstnancům;
g) stanovování postupu při získávání dotací;
h) rozhodování o přijetí či poskytnutí úvěru nebo půjčky, o zatížení majetku svazku zástavou nebo
o jiném ručení majetkem svazku;
i) rozhodování o správě majetkových podílů svazku v organizacích, kterých je svazek členem;
j) pověření k zastupováním svazku v orgánech organizací, kterých je svazek členem;
k) zajištění vedení předepsané evidence a účetnictví;
l) schvalování rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu;
m) schvalování roční účetní závěrky, mimořádné účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
hospodaření svazku;
n) rozhodování o hospodaření svazku;
o) rozhodování o uzavírání smluv;
p) rozhodování o použití zisku a způsobu úhrady ztráty vzniklé z hospodaření svazku;
q) zabezpečování přezkoumání hospodaření svazku v souladu s platnými právními předpisy;
r) přijímání nápravných opatření k případným nedostatkům dle zprávy o přezkoumání hospodaření
svazku;
s) rozhodování o spolupráci s jinými subjekty;
t) informování veřejnosti o činnosti svazku;
u) schvalování programu jednání členské schůze, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Členskou schůzi svolává předseda nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat mimořádné
jednání členské schůze na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů svazku, a to nejpozději
do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti o svolání s uvedením důvodu jeho svolání.
Pozvánka na jednání členské schůze, která obsahuje minimálně termín, místo a návrh programu
jednání, musí být členům svazku doručena nejméně 7 kalendářních dnů předem.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li členská
schůze schopná se usnášet, svolá předseda do 14 dnů nové jednání.
Členská schůze rozhoduje většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má 1 hlas (tj. pro schválení
či odmítnutí návrhu musí hlasovat minimálně 4 členové).
Hlasování na členské schůzi je zpravidla veřejné zvednutím ruky; členská schůze může rozhodnout,
kdy bude hlasování tajné.
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4.9

Členskou schůzi řídí zpravidla předseda, kterého v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje
místopředseda. Z jednání členské schůze je vždy pořízen zápis, který ověří 2 zvolení ověřovatelé z řad
členů svazku.

Článek V.
Předseda
5.1
5.2

Předseda je statutárním zástupcem svazku.
Předseda je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkony při zajišťování řízení
a činnosti svazku.
5.3 Předseda je za svou činnost odpovědný členské schůzi.
5.4 Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím členské schůze, neskončí však dříve, než je
zvolen nový předseda.
5.5 Předseda se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami
a rozhodnutími členské schůze.
5.6 Předseda je povinen poskytovat kontrolní komisi všechny informace a podklady pro plnění jejích
úkolů.
5.7 Předseda je oprávněn provádět rozpočtová opatření mezi jednotlivými členskými schůzemi s tím,
že budou následně projednány a odsouhlaseny na nejbližším jednání členské schůze.
5.8 Předseda nesmí být současně členem kontrolní komise, ani účetním svazku.
5.9 Předseda může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným místopředsedovi.
V takovém případě končí výkon funkce předsedy dnem, kdy jeho odstoupení projednala členská
schůze.
5.10 Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého
jména a funkce.
5.11 V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda, který rovněž
nesmí být členem kontrolní komise, ani účetním svazku.

Článek VI.
Kontrolní komise
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
6.9

Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku.
Kontrolní komise se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami
a usneseními členské schůze.
Kontrolní komisi přísluší zejména:
a) kontrolovat dodržování stanov a obecně platných předpisů ve svazku;
b) kontrolovat dodržování a plnění usnesení členské schůze;
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu;
d) kontrolovat hospodaření svazku;
e) přezkoumávat řádnou roční nebo mimořádnou účetní závěrku a podávat zprávu členské schůzi;
f) předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí;
g) nahlížet do účetnictví a ostatních dokladů svazku;
h) provádět fyzickou i dokladovou inventarizaci;
i) plnit jiné povinnosti, které jí uloží členská schůze.
Kontrolní komise má 3 členy. O odvolání člena kontrolní komise rozhoduje členská schůze. Klesne-li
počet členů kontrolní komise během funkčního období, zvolí členská schůze nového člena.
Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.
Člen kontrolní komise nesmí být současně předsedou, místopředsedou ani účetním svazku.
Funkční období členů kontrolní komise se shoduje s funkčním obdobím zastupitelstev členských obcí,
neskončí však dříve, než jsou členskou schůzí jmenováni jeho noví členové. Opětovná volba člena
kontrolní komise je možná.
Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi
svazku.
Kontrolní komise zasedá dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně, jeho zasedání svolává a řídí
předseda; z jednání je vždy pořízen zápis.
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6.10 Kontrolní komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Není-li
kontrolní komise schopná se usnášet, svolá předseda komise do 14 dnů nové jednání.
6.11 Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů členů přítomných na jednání, v případě rovnosti hlasů se
návrh pokládá za neschválený.

ČÁST C
FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ SVAZKU
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

Činnost svazku je financována z prostředků, které tvoří:
a) příspěvky členských obcí svazku;
b) investiční a neinvestiční přijaté dotace;
c) přijaté úvěry a půjčky;
d) přijaté dary;
e) finanční prostředky získané vlastní činností svazku;
f) ostatní příjmy.
Každá členská obec je povinna uhradit členské příspěvky ve výši a v termínu dle rozhodnutí členské
schůze. Členský příspěvek obce na běžný kalendářní rok se vypočte jako součin stanoveného
členského příspěvku na obyvatele násobený počtem obyvatel členské obce k 30. 9. předchozího
kalendářního roku. Roční členský příspěvek na běžný rok je splatný nejpozději do 31. března toho
roku, přičemž nejpozději do 15. 11. předchozího kalendářního roku předloží členské obce svazku
písemně údaj o počtu obyvatel k 30. 9. předchozího kalendářního roku. Členské příspěvky se hradí
bezhotovostním převodem na účet svazku.
V případě prodlení s úhradou členského příspěvku je členská obec povinna zaplatit úrok z prodlení
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud členská schůze nerozhodne o prominutí
úhrady úroku z prodlení. V případě prodlení s úhradou členských příspěvků delších než 6 měsíců, kdy
ani po písemné výzvě členská obec příspěvek neuhradí, může členská schůze rozhodnout o jejím
vyloučení ze svazku.
Členské obce nemají povinnost vkládat do svazku žádný majetek. Svazek hospodaří s majetkem, který
získal vlastní činností, případně pronájmem.
Svazek hospodaří podle schváleného rozpočtu, popř. rozpočtového provizoria do doby schválení
rozpočtu.
Evidence a účetnictví svazku jsou vedeny podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
Po skončení účetního období je předseda povinen zabezpečit sestavení účetní závěrky, kterou
předloží k projednání členské schůzi.

ČÁST D
ČLENSTVÍ VE SVAZKU
Článek VIII.
Vznik a zánik členství
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Členy svazku jsou jeho zakladatelé (v souladu se zakladatelskou smlouvou) a další obce, které
do svazku za jeho existence vstoupily.
Členem svazku se může stát další obec na základě písemného prohlášení schváleného
zastupitelstvem obce, že přistupuje ke stanovám svazku.
Členství nového člena ve svazku vzniká dnem schválení jeho přistoupení členskou schůzí.
Členství ve svazku žádným způsobem neomezuje právo členské obce vstupovat do jiných svazků či
právnických osob podle zvláštních právních předpisů.
Členství ve svazku zaniká:
a) dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství doloženého rozhodnutím
zastupitelstva obce o ukončení členství ve svazku;
b) dnem zániku člena svazku včetně jeho sloučení, připojení, oddělení apod.
c) dnem doručení rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena z důvodu porušení povinností člena
svazku.
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8.6

Odstupující nebo vyloučený člen má nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku za aktuální
kalendářní rok, ve kterém člen ze svazku vystupuje nebo byl vyloučen. Na vypořádání ostatního
majetku pořízeného nebo vytvořeného svazkem v době členství obce ve svazku nemá nárok.

Článek IX.
Práva a povinnosti členů svazku
9.1

9.2

Členové svazku mají právo:
a) účastnit se členské schůze svazku prostřednictvím svého zástupce;
b) navrhovat do orgánů svazku své zástupce;
Členové svazku mají povinnost:
a) přispívat svojí činností k uskutečňování předmětu činnosti svazku;
b) plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů svazku;
c) aktivně se podílet na práci svazku, zejména na jednání členské schůze;
d) nepoškozovat a chránit dobré jméno svazku;
e) platit členské příspěvky.

ČÁST E
ZÁNIK A LIKVIDACE SVAZKU
10.1 O zrušení svazku rozhoduje členské schůze.
10.2 V případě zrušení svazku jmenuje členská schůze likvidátora k provedení likvidace. Likvidace se řídí
obecně závaznými právními předpisy.
10.3 O způsobu vypořádání (likvidačního zůstatku či ztráty) rozhoduje členská schůze. V případě zjištění
likvidačního zůstatku může členská schůze rozhodnout o jeho nabídnutí jiné právnické osobě
s obdobnou náplní činnosti.
10.4 Svazek může zaniknout až po vypořádání všech majetkových vztahů včetně případných závazků
k poskytovatelům dotací v souladu s dotačními podmínkami.

ČÁST F
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tento dodatek stanov nabývá platnosti dnem schválení členskou schůzí a účinnosti dne 1. 1. 2014.
11.2 Tento dodatek stanov má 5 stran a je vyhotoven v deseti originálech, z nichž po jednom obdrží každá
členská obec a Krajský úřad Jihomoravského kraje a dva originály obdrží svazek.
11.3 Tento dodatek stanov byl schválen členskou schůzí dne 12. 12. 2013.

Ve Hvozdci dne 12. 12. 2013

__________________________________
Ludmila Zmeškalová
předsedkyně svazku

__________________________________
Vladimír Kalus
místopředseda svazku
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