~ 1/.;/l.oar
i

í
/;
~,a

KRAJSKÝ ÚRAD
Plzenského

kraje

Stanovy úcelového svazku obcí Povodí Berounky

odbor vnitrních vecí @
ktftiskv živnostenský úrad

PREAMBULE
Usnesením Shromáždení zástupcu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky ze dne
19.9.2006 a rozhodnutím zastupitelstev clenských obcí bylo schváleno toto aktualizované
úplné znení stanov svazku:

Stanovy dobrovolného svazku obcí
Povodí Berounky

Clánek I.
Základní ustanovení
1. Dobrovolný svazek obcí (dále jen "svazek") byl založen na základe
c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu.
2. Stanovy jsou prílohou smlouvy o vytvorení dobrovolného svazku obcí.

Clánek II.
Název svazku
Název svazku: Povodí Berounky

Clánek III.
Clenové svazku
Cleny svazku jsou tyto obce a mesta:
název, adresa, IC:
1. mesto Blovice, Masarykovo nám. 143,33601

Blovice, IC: 00256455

2. obec Brasy, Brasy c.p. 350, 338 24 Brasy, IC:00258628
3. mesto Domažlice, Námestí Míru 1,34420

Domažlice, IC: 00253316

4. obec Dýšina, Námestí Míru 30, 330 02, IC: 00257745
5. obec Chlumcany, Družstevní 332, 334 42 Chlumcany, IC: 00256650
6. obec Chrást, tr. Cs. Odboje 133, 330 03 Chrást, IC: 00257851
7. mesto Plánice, Námestí 180,34034,

Plánice, IC: 00255980

8. statutární mesto Plzen, Námestí Republiky 1,301 11 Plzen, IC: 00075370
9. mesto Pre štice, Masarykovo nám. 107,33401

Pre štice, IC: 00257125

10. mesto Rokycany, Masarykovo námestí 1,33701
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11. obec Štáhlavy, Masarykova 169. 332 03 Štáhlavy, IC: 00257290
12. obec Zruc-Senec, Plzenská 100,33008,

Zruc-Senec, IC: 00258563

Clánek IV.
Sídlo svazku
Sídlo svazku: Nám. Republiky 1, Plzen, 306 32

Clánek V.
Predmet cinnosti
Predmetem cinnosti svazku je príprava a realizace skupinového projektu "Cistá
Berounka - etapa II" (dále jen "projekt") s cílem zajistit odkanalizování a cištení odpadních
vod a zásobování pitnou vodou dle požadavku smernic Evropské unie a ceské legislativy ve
všech clenských obcích svazku v rámci skupinového projektu. Svazek obcí bude žadatelem o
financní prostredky ze zdroju Evropské unie a státního rozpoctu, v prípade poskytnutí
financní podpory príjemcem této podpory, investorem a zadavatelem verejné zakázky na
dodavatele a dalších souvisejících zakázek.
Dalším predmetem cinnosti svazku je zastupování zájmu všech clenských obcí ve veci
prípravy a realizace projektu a spolupráce se všemi subjekty a institucemi, které se na
príprave a realizaci projektu budou podílet nebo budou projekt podporovat, vcetne ostatních
cinností smerující k realizaci projektu v souladu s právním rádem Ceské republiky a Evropské
unie a naplnující úcelovost predmetu cinnosti svazku.

Clánek VI.
Právní subjektivita
1. Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnení svých
povinností.
2. Svazek obcí nabývá právní zpusobilosti zápisem do registru svazku obcí vedeného u
Krajského úradu Plzenského kraje.

Clánek VII.
Majetek clenu svazku, který vkládají do svazku obcí
1. Clenové se zavazují vložit do hospodarení svazku penežité vklady tak, jak budou tyto
vklady stanoveny príslušnými orgány svazku pro jednotlivé cleny svazku, a to
v termínech orgány svazku stanovených. Temito vklady budou:
a)
Financní podíl na zajištení prípravy a rízení projektu až do doby jeho konecné
realizace odpovídající pomerné cástce výše investicních nákladu dílcího
projektu obce rocne, a to od roku 2005 do doby vyhotovení Záverecné zprávy
skupinového projektu.
b)
Financní podíl na zajištení zpracování kompletní stavební projektové
dokumentace ve výši do maximálne 11 % z investicních nákladu dílcího
projektu obce, a to ve výši odpovídající skutecným nákladum potrebným pro
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

dokoncení dokumentace clenské obce. V prípade, že obce mají nekterou
projektovou dokumentaci již vypracovanou, pak minimálne financní podíl na
revizi jedné dokumentace ciní 15 tis. Kc.
c)
Financní podíl na zajištení kofinancování v prípade úspešného schválení a
realizace projektu ze zdroju verejné podpory z Fondu soudržnosti EU a
Státního fondu životního prostredí CR (podíl vlastních prostredku v rámci
skupinového projektu rozdelený na jednotlivé cleny svazku) dle skutecných
investicních nákladu projektu v každé jednotlivé clenské obci a dle výše
verejné financní dotacní podpory, rozpoctené podle pomeru výše investicních
nákladu dílcích projektu jednotlivých obcí, prípadne podle procentního podílu
pripadajícího
na dílcí projekty stanoveného rozhodnutím poskytovatele
podpory.
Clenské obce svazku mohou vnést do svazku další penežitý i nepenežitý majetek za
úcelem cinnosti svazku.
Veškerý penežitý i nepenežitý majetek vložený do hospodarení svazku clenskou obcí
zustává v majetku této obce.
Veškeré vklady do svazku podléhají ze zákona souhlasu obecních zastupitelstev.
Vklady na kofinancování projektu, které budou použity k úhrade ceny díla zhotoviteli,
je obec povinna splatit v termínu urceném orgánem svazku v závislosti na postupu
prací na realizaci dílcího projektu této obce. Tento vklad obce muže být použit
výlucne k úhrade té cásti díla, která bude vlastnictvím této obce.
Každá obec je povinna zajistit své budoucí závazky vyplývající z odstavce I, a to bud'
pojištením svých závazku, bankovní zárukou, dokumentárním akreditivem, rucením,
pristoupením k závazku, nebo jiným vhodným zpusobem. Návrh smlouvy o zajištení
závazku podléhá souhlasu Výkonné rady, nebo jeho schválení, bude-li smlouva
uzavrena mezi obcí, príp. tretí osobou a svazkem. Vzhledem k tomu, že zajištení
financování projektu je jedním z nejduležitejších predpokladu úspešné realizace
projektu, má výkonná rada právo odmítnout vydat souhlas, pokud bude mít
pochybnost o tom, zda navržený zpusob zajištení závazku je dostatecný pro zajištení
závazku obce. Návrh smlouvy musí být predložen do 60 dnu od zápisu svazku do
registru vedeného u Krajského úradu Plzenského kraje a smlouva musí být uzavrena
do 1 mesíce od vydání souhlasu nebo schválení Výkonnou radou. Nepredložení nebo
neuzavrení smlouvy v uvedených lhutách nebo nevydání souhlasu Výkonnou radou se
zpusobem zajištení závazku je duvodem pro vyloucení obce ze svazku.
V prípade, že obec poruší svoji povinnost splatit vklad dle rozhodnutí orgánu svazku,
je každá clenská obec oprávnena prevzít povinnost ke splacení tohoto vkladu nebo
pristoupit k temto závazkum dohodou se svazkem a následne požadovat takto
uhrazenou cástku po povinné obci regresem, a to vcetne penále.

Clánek VIII.
Zdroje príjmu svazku
Zdroje príjmu svazku jsou:
A. Provozní dotace poskytnuté jednotlivými clenskými obcemi svazku na krytí
výdaju spojených s jeho provozem. Výše provozní dotace a její splatnosti jsou
pro každý rok zvlášt schvalovány shromáždením zástupcu.
B. Príjem z ostatních dotací a daru
C. Úroky z bankovních úctu svazku obcí
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D. Príjmy z penežitého i nepenežitého majetku vloženého cleny do svazku obcí a
príjmy z dalšího majetku svazku obcí.

Clánek IX.
Hospodarení svazku
1. S veškerým majetkem svazku bude nakládáno v souladu se stanovami a úcelem
svazku podle rozhodnutí príslušného orgánu svazku. Svazek obcí není oprávnen
poskytovat dary ci dotace tretím osobám. Svazek obcí je oprávnen vstupovat pouze do
takových závazkových vztahu, které jsou obsahem rozpoctu.
2. S penežitým a nepenežitým majetkem vloženým do svazku jednotlivými clenskými
obcemi je svazek oprávnen nakládat pouze v souladu s majetkovými právy, které
clenská obec prenesla na svazek obcí.
3. a) Dotace prijaté ze zdroju Evropské unie, státního nebo krajského rozpoctu na
realizaci skupinového projektu budou použity k úhrade investicních výdaju spojených
s realizací projektu ve prospech jednotlivých clenských obcí podle pomeru výše
investicních nákladu projektu jednotlivých obcí, prípadne podle procentního podílu
pripadajícího na dílcí projekty stanoveného rozhodnutím poskytovatele podpory.
Dotace bude využita k refundaci již uhrazených faktur.
b) Provozní dotace prijaté svazkem od jednotlivých obcí budou použity na krytí
provozních potreb svazku v souvislosti s jeho cinností. Obce se na provozních
výdajích svazku budou podílet podle pomeru výše investicních nákladu projektu
jednotlivých obcí, prípadne podle procentního podílu pripadajícího na dílcí projekty
stanoveného rozhodnutím poskytovatele dotace. Clenské obce jsou povinny je hradit
ve výši a termínech urcených orgány svazku.
4. Zhotovené veci nebo zhodnocení stávajících vecí porízené ze zdroju Evropské unie,
státního nebo krajského rozpoctu nebo z penežitých vkladu vložených jednotlivými
cleny svazku pri realizaci projektu se stávají vlastnictvím obcí tak, jak jsou predmetem
dílcích projektu jednotlivých clenu svazku na základe vystavených danových dokladu
zhotoviteli, a to postupne prechodem vlastnického práva od zhotovitele v souladu se
smlouvou o dílo, která bude uzavrena ve prospech clenských obcí.
5. Postupy ke zpusobu financování a úctování o zhotoveném majetku a zhodnocení
majetku stávajícího budou definovány v úcetní metodice, která bude vydána svazkem
a bude závazná pro svazek a všechny jeho cleny.
6. Svazek hospodarí v souladu se zákonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech
územních rozpoctu.
7. Za správné vedení úcetnictví svazku odpovídá výkonná rada.
8. Záverecný úcet svazku zpracovává výkonná rada, která odpovídá za jeho správnost a
zpracovaný záverecný úcet predkládá k overení dozorcí rade. Zpráva dozorcí rady je
nedílnou soucástí záverecného úctu.
9. Návrh záverecného úctu, spolecne se zprávou dozorcí rady je výkonná rada povinna
predložit shromáždení zástupcu tak, aby každý zástupce clenské obce mohl zajistit
zverejnení návrhu záverecného úctu v clenské obci nejméne po dobu 15 dnu pred
projednáním tohoto návrhu ve svazku obcí.
10. Záverecný úcet svazku je schválen v okamžiku jeho odsouhlasení shromáždením
zástupcu
11. Rozpocet na další období zpracovává výkonná rada a predkládá jej ke schválení
shromáždení
zástupcu. Návrh rozpoctu je výkonná rada povinna predložit
shromáždení zástupcu tak, aby každý zástupce clenské obce mohl zajistit zverejnení
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návrhu rozpoctu v clenské obci nejméne po dobu 15 dnu pred projednáním tohoto
návrhu ve svazku obcí.
12. Rozpocet je schválen v okamžiku jeho odsouhlasení shromáždením zástupcu.
13. Svazek dá prezkoumat auditorem hospodarení svazku za uplynulý kalendární rok.
14. Svazek obcí není oprávnen zakládat další právnické osoby nebo do již vzniklých
právnických osob vstupovat ani se na jejich cinnosti jakoukoli formou podílet.

ClánekX.
Rozdelení zisku a úhrada ztráty
Na ztráte v hospodarení svazku se podílí clenové svazku v pomeru výše investicních
nákladu dílcích projektu. Ve stejném pomeru se clenové podílí i na zisku svazku.

Clánek XI.
Odpovednost clenu
1. Clenská obec odpovídá za škodu vzniklou svazku nebo jednotlivým obcím v dusledku
porušení jakékoli povinnosti vyplývající obci z jejího clenství. Obec, která poruší svoji
povinnost, uhradí dalším clenským obcím svazku a svazku samému v plné výši
veškeré náklady jim v souvislosti s porušením její povinnosti vzniklé, zejména
náhrady veškerých škod, financní a majetkové sankce, smluvní a jiné pokuty, ÚToky,
penále a vícenáklady, kjejichž hrazení by jinak jednotlivým obcím ci svazku
povinnost nevznikla. V prípade, že v dusledku porušení povinnosti clenské obce bude
stanovena povinnost vrátit dotaci poskytnutou z prostredku EU nebo státního rozpoctu
nebo ukonceno financování z techto zdroju, je škodou cástka odpovídající vracené
dotaci vcetne penále a cástka, o kterou svazek a clenové prišli z duvodu ukoncení
financování.
2. Vznikne-li v dusledku porušení povinnosti tretí osoby (napr. dodavatele) nebo clenské
obce povinnost vrátit prijatou dotaci, podílejí se clenské obce na splnení této povinnost
v pomeru, v jakém obce získaly z dotace prospech. Nebude-li výši prospechu možné
urcit, podílí se obce v pomeru výše investicních nákladu dílcích projektu. Na
prípadném penále ci jiných sankcích se obce podílejí v pomeru výše investicních
nákladu dílcích projektu. Ve stejném pomeru, v jakém se obce podílejí na splnení
povinností, se clenské obce podílí na prostredcích získaných regresem. Ustanovení
odstavce 1 je tímto nedotceno.

Clánek XII.
Vznik clenství
1. Cleny svazku obcí mohou být pouze obce.
2. Clenství zakládajících clenu (obcí) svazku uvedených v cI. III. techto stanov vzniká
okamžikem podpisu zakladatelské smlouvy starostou príslušné zakladatelské obce.
3. Clenství obce, která není zakladatelskou obcí, vzniká okamžikem, kdy bude písemná
žádost o prijetí této obce do svazku schválena shromáždením zástupcu.
4. Pristoupení dalšího subjektu do svazku po podání Zámeru projektu Státnímu fondu
životního prostredí je vylouceno.
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Clánek XIII.
Zánik clenství
1. Clenství ve svazku zaniká temito zpusoby:
A. zánikem svazku jako právnické osoby
B. vyloucením clena ze svazku
a)

2.
3.

4.

5.

Clena svazku je možné ze svazku vyloucit pouze z duvodu závažného
porušení clenských povinností uložených clenu rozhodnutím orgánu
svazku nebo v prípade, že dílcí projekt clena svazku nesplnuje
podmínky financování ze zdroju EU.
b)
Rozhodování o tom, zda urcité konkrétní jednání clena je závažným
porušením clenských povinností prísluší shromáždení zástupcu.
c)
Za závazné porušení clenských povinností bude vždy považováno
nezaplacení provozní dotace ci vkladu v urcené lhute na úcet svazku a
neposkytnutí
informací ci dokumentu nezbytných pro úspešnou
realizaci projektu pro potreby svazku.
d)
O vyloucení clena ze svazku z duvodu závažného porušení clenských
povinností rozhoduje shromáždení zástupcu.
e)
Rozhodnutí o vyloucení clena je považováno za prijaté, pokud se pro
vyloucení clena vysloví 2/3 všech clenu shromáždení zástupcu.
C. vystoupením ze svazku
a)
Clenství ve svazku je do doby podání zámeru projektu možné ukoncit
písemnou výpovedí. K písemné výpovedi je clen povinen priložit výpis
z usnesení jednání zastupitelstva príslušné obce dokládající skutecnost,
že ukoncení clenství ve svazku výpovedí bylo schváleno na jednání
zastupitelstva príslušné obce. V prípade absence této prílohy bude
podaná výpoved považována za neplatnou.
b)
Výpovední lhuta 3 mesíce a pocíná bežet prvním dnem kalendárního
mesíce následujícího po dorucení písemné výpovedi svazku.
c)
V dobe po podání Zámeru projektu není možné ze svazku vystoupit,
ledaže bude rozhodnuto o nepridelení dotace na realizaci projektu.
Obec, která ukoncila clenství ve svazku odpovídá spolecne s ostatními cleny svazku za
závazky svazku vzniklé pred ukoncením clenství.
Financní prostredky provozní dotace vložené vyloucenou nebo vystoupivší obcí do
svazku a získaný majetkový prospech obce získaný za trvání jejího clenství ve svazku
zustávají po ukoncení clenství obce ve svazku, majetkem svazku obcí. Obec nemá
právo na vyporádací podíl.
Prípadné neuhrazené
provozní dotace nebo vklady k jejichž úhrade vznikla obci
povinnost v dobe trvání jejího clenství ve svazku, je vystoupivší obec povinna uhradit
svazku nejpozdeji do 3 mesícu po zániku clenství.
Vzhledem k tomu, že realizace predmetu cinnosti svazku je dlouhodobou cinností
vyznacující se vzájemnou podmíneností a provázaností zájmu jednotlivých clenu a
svazku, je zájmem clenu svazku vytvorení stabilní clenské základny svazku. Všichni
clenové svazku jsou proto povinni vyvinout maximální úsilí k zachování stávajícího
poctu clenu svazku a poskytovat sobe navzájem, jakož i svazku samému za tímto
úcelem vzájemnou soucinnost. Úsilí o udržení stabilní clenské základny predstavuje
jednu ze základních povinností clenu svazku. Clen svazku, který svým chováním
zavdá prícinu ke svému vyloucení ze svazku, ci který svým rozhodnutím ze svazku
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vystoupí, tímto svým chováním tuto povinnost poruší. Vystoupivší ci vyloucený clen
proto bude povinen zaplatit ostatním clenum svazku, jakož i svazku samému náhradu
veškerých škod, financních a majetkových sankcí, smluvních a jiných pokut, úroku,
penále a vícenákladu, které by jinak nebyly hrazeny, které v dusledku jeho zániku
clenství svazku ci jednotlivým clenum vzniknou.

Clánek XIV.
Práva clenu
Práva clenských obcí svazku jsou následující:
1. Úcastnit se prostrednictvím
svého
zástupce príslušné
obce všech jednání
shromáždení zástupcu jako nejvyššího orgánu svazku. Každý clen má na jednání
shromáždení zástupcu I hlas.
2. Predkládat návrhy a podnety k cinnosti orgánu svazku.
3. Predkládat návrhy na cinnost svazku v rámci predmetu cinnosti svazku.
4. Podílet se na majetkovém prospechu svazku podle pravidel urcených rozhodnutím
shromáždení zástupcu.
5. Využívat všech služeb poskytovaných svazkem.
6. Být pravidelne informováni o aktivitách a cinnostech svazku ajejich výsledcích.
7. Nahlížet do materiálu týkajících se hospodarení svazku a kontrolovat, zda je majetek
svazku spravován zpusobem stanoveným príslušnými právními predpisy, stanovami a
dalšími rozhodnutími orgánu svazku.
8. Nahlížet do všech smluv uzavrených svazkem a smluv uzavrených podle clánku VII.
odst. 6 stanov.

Clánek XV.
Povinnosti clenu
Povinnosti clenských obcí svazku jsou následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodržovat stanovy svazku a rozhodnutí vydaná orgány svazku.
Plnit úkoly uložené jim jednotlivými orgány svazku
Úcastnit se jednání shromáždení zástupcu a výkonné rady
Hradit rádne a ve stanovených lhutách provozní dotace a urcené vklady
Nakládat s financními prostredky a dalším majetkem svazku, jakož i s majetkem
jednotlivých clenu svazku do svazku vloženým v souladu s rozhodnutím shromáždení
zástupcu, chránit jej a prispívat k jeho rozmnožování.
6. Koordinovat zájmy a cíle své obce jako clena svazku se zájmy a zámery svazku.
7. Rádne vykonávat funkce sverené svazkem jednotlivým clenum.
8. Propagovat svazek mezi obcany clenských i neclenských obcí, ve státní správe, u
tuzemských i zahranicních podnikatelských i nepodnikatelských subjektu.
9. Poskytovat pro úcely cinnosti svazku dokumenty, podklady a informace nutné pro
zpracování zámeru projektu v souvislosti s realizací predmetu cinnosti svazku.
10. Umožnit revizi stavební dokumentace již zpracované clenskou obcí
11. Poskytovat potrebnou soucinnost pro zachování clenské základny a v prípade
vyloucení nahradit svazku veškeré škody, které svazku v souvislosti s vystoupením
nebo vyloucením clena vznikly.
12. Predložit a uzavrít smlouvu o zajištení svých závazku dle clánku VII. odst. 6 stanov.

Strana 7 (celkem 13)

Stanovy úcelového svazku obcí Povodí Berounky

Clánek XVI.
Vztahy clenu a Svazku
Vzájemné vztahy clenských obcí a svazku, které mají charakter prodeje, koupe,
zhotovení díla, mandátu, príkazu, pujcky, výpujcky, pronájmu apod. budou vždy upraveny
písemnými smlouvami uzavíranými v souladu s platnou právní úpravou.

Clánek XVII.
Orgány svazku a jednání jménem svazku
1. Orgány svazku jsou :
A. Shromáždení zástupcu
B. Výkonná rada
C. Dozorcí rada
2. Za svazek je oprávnen navenek jednat predseda výkonné rady, a to samostatne v intencích
cílu schválených shromáždením zástupcu nebo výkonné rady. Právní úkony jménem
svazku je predseda výkonné rady oprávnen cinit pouze po jejich predchozím schválení na
shromáždení zástupcu nebo ve výkonné rade. Právní úkony ucinené predsedou výkonné
rady bez jejich predchozího schválení orgány svazku jsou od pocátku neplatné.
Místopredseda zastupuje svazek obcí navenek samostatne v dobe neprítomnosti predsedy,
a to v rozsahu jeho pravomocí.
3. Podepisování za svazek se provádí tak, že k napsanému nebo natištenému názvu svazku
pripojí svuj podpis predseda ci v jeho neprítomnosti místopredseda výkonné rady.
4. K zastupování a podepisování za svazek navenek muže být udelena písemná plná moc 3.
osobe.

Clánek XVIII.
Shromáždení zástupcu
1. Shromáždení zástupcu je nejvyšším orgánem svazku. Zástupcem obce na shromáždení
zástupcu je starosta nebo zastupitel urcený zastupitelstvem clenské obce (dále jen zástupce
obce).
2.

3. Shromáždení zástupcu se schází k jednání minimálne 2x rocne, vždy nejpozdeji do 30.6 a
30.11. príslušného kalendárního roku.
4. Jednání shromáždení zástupcu svolává predseda výkonné rady v termínu schváleném
výkonnou radou a sice tak, aby každý ze zástupcu clenských obcí obdržel písemnou
pozvánku na toto jednání, vcetne programu, minimálne 10 dnu pred konáním jednání.
5. V prípade, kdy predseda výkonné rady nezajistí svolání jednání shromáždení zástupcu
v termínech uvedených v bode 2., je ke svolání jednání shromáždení zástupcu oprávnen
kterýkoliv ze zástupcu clenských obcí, a to v termínu, který svolávající zástupce dohodne
s ostatními zástupci clenských obcí.
6. Shromáždení zástupcu je usnášeníschopné v prípade, že je prítomna nadpolovicní vetšina
všech zástupcu z rad clenských obcí.
7. Zástupce je oprávnen udelit plnou moc k úcasti na jednání jiné osobe z rad zastupitelu
obce.
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8. Jednání shromáždení zástupcu rídí predseda výkonné rady, v prípade, kdy je shromáždení
zástupcu svoláno nekterým ze zástupcu clenských obcí, rídí jednání zástupce clenské
obce, který jednání svolal.
9. K prijetí usnesení shromáždení zástupcu je zapotrebí souhlasu 2/3 prítomných clenu,
pokud stanovy dále neurcují jinak.
10. K prijetí usnesení shromáždení zástupcu, jehož obsahem je prijetí nového clena svazku,
vyloucení stávajícího clena ze svazku, zmena a doplnení stanov, urcení výše financních
podílu clenu na majetku svazku, schválení rocní úcetní záverky a rozpoctu, rozhodnutí o
splynutí, sloucení, rozdelení a zrušení svazku je zapotrebí souhlasu 2/3 všech clenu
shromáždení zástupcu.
11. Shromáždení zástupcu je oprávneno vyhradit si rozhodování o jakékoliv otázce související
s cinností svazku, pokud stanovy neurcují, že k rozhodování o této otázce je príslušná
výkonná rada.
12. Jednání shromáždení zástupcu jsou verejná a pozvánky na tato jednání, vcetne programu
jednání, jsou vyvešovány na úrední desce každé clenské obce nejméne 7 dnu pred
termínem jednání.
13. Shromáždení zástupcu jedná podle jednacího rádu schváleného tímto shromáždením.
14. Z jednání se porizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání, prezencní listinu,
program jednání, prijatá rozhodnutí, uvedení výsledku hlasování k jednotlivým bodum
programu, námitky clenu.
15. Pusobnost shromáždení zástupcu:
• schvalování stanov, jejich zmen a doplnku
• rozhoduje o prijetí dotace nebo daru
• rozhodování o prijetí ci vyloucení clena svazku
• rozhodování o výši, case a zpusobu úhrady financních vkladu clenských obcí svazku
• volba a odvolávání clenu výkonného a dozorcího orgánu svazku
• volba a odvolávání predsedy a místopredsedy výkonného a dozorcího orgánu svazku
• kontrola cinnosti výkonného orgánu svazku
• projednávání a schvalování rocního rozpoctu svazku, rocního záverecného úctu svazku
• rozhodování o využití volných financních prostredku svazku
• rozhodování o využívání majetku svazku obcí
• schvalování jednotlivých aktivit svazku
• rozhodování o splynutí, sloucení, rozdelení nebo zrušení svazku
• schvalování jednacího rádu výkonného orgánu svazku
• zrizování výboru, komisí a poradních orgánu svazku
• zrizování pracovních míst ve svazku,
• schvalování výše platu zamestnancu svazku obcí vcetne prípadných odmen

Clánek XIX.
Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánem svazku
2. Výkonná rada je volena shromáždením zástupcu z rad zástupcu clenských obcí tvorících
shromáždení zástupcu
3. Výkonná rada má 5 clenu
4. Funkce clena výkonné rady je neslucitelná s funkcí clena dozorcí rady svazku.
5. Shromáždení zástupcu volí z rad clenu výkonné rady jejího predsedu a místopredsedu
6. Predseda výkonné rady zastupuje svazek navenek
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7. Jednání výkonné rady jsou neverejná a rídí se jednacím rádem výkonné rady schváleným
shromáždením zástupcu
8. V dobe neprítomnosti predsedy výkonné rady plní jeho povinnosti místopredseda
9. Výkonná rada je usnášení schopná pouze tehdy, pokud jsou jednání prítomni nejméne 3
clenové výkonné rady, pricemž jedním z prítomných clenu je predseda nebo
místopredseda výkonné rady.
10. Výkonná rada se schází podle potreby, vždy však nejméne lx mesícne
11. Výkonná rada rozhoduje usnesením.
12. Pro prijetí usnesení výkonné rady je treba souhlasu vetšiny prítomných clenu výkonné
rady.
13. Výkonná rada je povinna informovat o své cinnosti shromáždení zástupcu a to na každém
jednání shromáždení zástupcu.
14. Pusobnost výkonné rady:
• vedení úcetnictví svazku
• vedení evidence písemností svazku
• provádení archivace písemností svazku
• svolávání shromáždení zástupcu vždy nejméne 2x rocne
• požádá-li alespon 1/3 všech clenu shromáždení zástupcu o svolání jednání shromáždení
zástupcu, je výkonná rada povinna této žádosti vyhovet a svolat mimorádné zasedání
shromáždení zástupcu v termínu do 30 dnu od dorucení písemné žádosti.
• príprava podkladu pro jednání shromáždení zástupcu
• podávání informací o cinnosti svazku clenským obcím a verejnosti
• zajištování
zpracování návrhu, doporucení a stanovisek u specialistu vybraných
shromáždením zástupcu
• zajištování plnení usnesení shromáždení zástupcu.
• rozhodování o uzavírání smluv mezi svazkem obcí a dalšími subjekty
• prijímání rozhodnutí v rámci rízení projektu.
15.
Funkce clena výkonné rady, predsedy ci místopredsedy výkonné rady zaniká:
A. Vzdáním se funkce
Clen výkonné rady se muže své funkce vzdát kdykoliv bez udání duvodu. Písemné
podání, ve kterém se clen výkonné rady vzdává své funkce, je treba vždy dorucit
shromáždení zástupcu.
Pokud se vzdává své funkce clen výkonné rady, který je soucasne jejím predsedou
nebo místopredsedou, je tento povinen v prípise, kterým se vzdává své funkce uvést,
zda se soucasne s funkcí predsedy ci místopredsedy výkonné rady, vzdává také funkce
clena výkonné rady.
V prípade zaniká výkon funkce okamžikem zvolení nového clena výkonné rady,
prípadne nového predsedy ci místopredsedy, na místo clena, který se své funkce vzdal,
shromáždením zástupcu.
Nový clen výkonné rady, a pokud je to treba, též predseda ci místopredseda, bude
zvolen na nejbližším shromáždení zástupcu následujícím po dorucení vzdání se
funkce stávajícího clena výkonné rady shromáždení zástupcu.
V prípade, kdy predseda nebo místopredseda pri vzdání se funkce neuvede, zda se
soucasne s funkcí predsedy ci místopredsedy vzdává též funkce clena výkonné rady,
bude takovéto vzdání se funkce považováno za neplatné.
B. odvoláním z funkce
Clen výkonné rady, muže být ze své funkce odvolán shromáždením zástupcu.
Rozhodnutí o odvolání, vcetne jeho oduvodnení, dorucí svazek odvolanému clenu
v písemné podobe. V prípade, kdy je odvoláván predseda ci místopredseda výkonné
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rady, je treba v rozhodnutí o odvolání uvést, zda je odvolávaný predseda ci
místopredseda soucasne odvoláván také z funkce clena výkonné rady.
Výkon funkce odvolaného clena koncí okamžikem, kdy bude na místo odvolaného
clena zvolen shromáždením zástupcu nový clen výkonné rady, prípadne její predseda
nebo místopredseda.
C. okamžikem zániku funkce zastupitele clenské obce
Po skoncení funkcního období clena výkonné rady, jakožto
zastupitele príslušné
clenské obce nebo v prípade vzdání se funkce zastupitele prestává být tato osoba
soucasne clenem výkonné rady, a to okamžikem zániku funkce zastupitele clenské
obce.
Shromáždení zástupcu zvolí nového clena výkonné rady, a pokud je potreba též predsedu
nebo místopredsedu výkonné rady na nejbližším zasedání shromáždení zástupcu, které
následuje po zániku funkce clena výkonné rady jakožto zastupitele clenské obce.

Clánek XX.
Dozorcí rada
1. Dozorcím orgánem svazkuje dozorcí rada.
2. Dozorcí rada je peticlenná a její clenové jsou voleni shromáždením zástupcu z rad
zástupcu clenských obcí.
3. Funkce clena dozorcí rady je neslucitelná s výkonem funkce clena výkonné rady.
4. Shromáždení zástupcu volí z rad clenu dozorcí rady jejího predsedu a místopredsedu.
5. Dozorcí rada je usnášení schopná pouze tehdy, pokud jsou jednání prítomni nejméne 3
clenové dozorcí rady, pricemž jedním z prítomných clenu je predseda nebo místopredseda
dozorcí rady.
6. Do pusobnosti dozorcí rady patrí:
• provádení kontroly hospodarení svazku nejméne 1x rocne pri zpracování záverecného
úctu svazku
•

podávat písemnou zprávu o kontrole hospodarení na nejbližším jednání shromáždení
zástupcu
• predseda dozorcí rady je oprávnen úcastnit se zasedání výkonné rady s hlasem poradním
• dohlížet na dodržování platné právní úpravy a stanov pri hospodarení svazku.
7. Funkce clena dozorcí rady, predsedy ci místopredsedy dozorcí rady zaniká:
A. V zdáním se funkce
Clen dozorcí rady se muže své funkce vzdát kdykoliv bez udání duvodu. Písemné
podání, ve kterém se clen dozorcí rady vzdává své funkce, je treba vždy dorucit
shromáždení zástupcu.
Pokud se vzdává své funkce clen dozorcí rady, který je soucasne predsedou nebo
místopredsedou dozorcí rady, je tento povinen v prípise, kterým se vzdává své funkce
uvést, zda se soucasne s funkcí predsedy ci místopredsedy dozorcí rady, vzdává také
funkce clena dozorcí rady.
V takovém prípade zaniká výkon funkce okamžikem zvolení nového clena dozorcí
rady, prípadne nového predsedy ci místopredsedy, na místo clena, který se své funkce
vzdal, shromáždením zástupcu.
Nový clen dozorcí rady, a pokud je to treba, též predseda ci místopredseda, bude
zvolen na nejbližším shromáždení zástupcu následujícím po dorucení vzdání se
funkce stávajícího clena dozorcí rady shromáždení zástupcu.

Strana 11 (celkem 13)

Stanovy úcelového svazku obcí Povodí Berounky

V prípade, kdy predseda nebo místopredseda pri vzdání se funkce neuvede, zda se
soucasne s funkcí predsedy ci místopredsedy vzdává též funkce clena dozorcí rady,
bude takovéto vzdání se funkce považováno za neplatné.
B. Odvoláním z funkce
Clen dozorcí rady, muže být ze své funkce odvolán shromáždením zástupcu v prípade,
kdy závažným zpusobem poruší své povinnosti, které je jako clen dozorcí rady, její
predseda nebo místopredseda povinen vykonávat.
Skutecnost, zda se v daném prípade jedná o závažné porušení povinností posuzuje
shromáždení zástupcu.
Rozhodnutí o odvolání, vcetne jeho oduvodnení, dorucí svazek odvolanému clenu
v písemné podobe. V prípade, kdy je odvoláván predseda ci místopredseda dozorcí
rady, je treba v rozhodnutí o odvolání uvést, zda je odvolávaný predseda ci
místopredseda soucasne odvoláván také z funkce clena dozorcí rady.
Výkon funkce odvolaného clena koncí okamžikem, kdy bude na místo odvolaného
clena zvolen shromáždením zástupcu nový clen dozorcí rady, prípadne predseda nebo
místopredseda.
C. Okamžikem zániku funkce zastupitele clenské obce
Po skoncení funkcního období clena dozorcí rady, jakožto
zastupitele príslušné
clenské obce nebo v prípade vzdání se funkce zastupitele prestává být tato osoba
soucasne clenem dozorcí rady, a to okamžikem zániku funkce zastupitele clenské
obce.
Shromáždení zástupcu zvolí nového clena dozorcí rady, a pokud je potreba též predsedu nebo
místopredsedu dozorcí rady na nejbližším zasedání shromáždení zástupcu, které následuje po
zániku funkce clena dozorcí rady jakožto zastupitele clenské obce.
Clánek XXI.
Kontrolní pravomoc clenských obcí svazku
Nadáním pravomocí kontroly hospodarení svazku obcí a rovnež tak dodržováním stanov
svazku a ostatních interních predpisu svazku jakož i kontrolou dodržování zákonnosti pri
cinnosti svazku mají jednotlivá zastupitelstva clenských obcí svazku prostrednictvím obcí
urcené osoby na základe písemné žádosti zastupitelstva obce o provedení kontrolní cinnosti
svazku obce.

Clánek XXII.
Zmena stanov
1. Návrh na zmenu stanov je oprávnen shromáždení zástupcu podávat každý clen
shromáždení zástupcu.
2. Podaný návrh bude projednán na nejbližším zasedání shromáždení zástupcu
následujícím po dorucení písemného návrhu svazku.
3. Shromáždení zástupcu rozhodne usnesením, k jehož prijetí je zapotrebí souhlasu 2/3
všech clenu shromáždení zástupcu, o povinnosti clenských obcí predložit návrh zmeny
stanov k rozhodnutí zastupitelstev obcí.
4. Zmena stanov podléhá schválení zastupitelstev všech clenských obcí.

Strana 12 (celkem 13)

Stanovy úcelového svazku obcí Povodí Berounky

Clánek XXIII.
Zánik svazku
1. Svazek obcí zaniká rozpuštením na základe usnesení zastupitelstev všech clenu
svazku.
2. Pokud majetek svazku neprejde na právního nástupce svazku, jmenuje shromáždení
zástupcu svazku likvidátora urceného k provedení likvidace majetku svazku obcí.
3. Majetek vložený clenskými obcemi do hospodarení svazku bude rozdelen mezi cleny
v pomeru vnesených majetku jednotlivými cleny svazku. Vlastní majetek svazku bude
rozdelen podle pomeru výše investicních nákladu dílcích projektu jednotlivých obcí.
4. Zánik svazku obcí nastává výmazem z registru svazku obcí vedeného u Krajského
úradu Plzenského kraje.

Clánek XXIV.
Záverecná ustanovení
1. Tyto stanovy se vydávají ve ... výtiscích
2. Stanovy podepisují starostové clenských obcí, kterí ke svému podpisu soucasne pripojí
razítko obce.
3. Tyto stanovy tvorí prílohu zakladatelské
smlouvy svazku nabývají platnosti
okamžikem jejich schválení zastupitelstvy všech zakládajících obcí a úcinnosti
okamžikem registrace svazku u Krajského úradu Plzenského kraje.

Podpisy predsedy a místopredsedy svazku:

V Plzni, dne 24. dubna 2007

"HrHHHH"~

ng. Miroslav Mach
ístopredseda výkonné rady
DSO Povodí Berounky

Ing. Pavel Rodl
predseda výkonné rady
DSO Povodí Berounky
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