stanoVy
"Svazku obcí Prostěiov - venkov"

piiiatečlenskouschúz,á"u.?-.?..-4.,..ZQ-4e

čl. l.
základní ustanovení
1, svazek obcí Prostějov - Venkov (dále jen "svazek ") je svazkem obcí založeným V souladu
s ustanovením § 49 a násl. zákona č, 128/2ooo sb,, o obcích (obecnízřízení),V platném zněni.

2, svazek obcí byl založen "Zakladatelskou smlouvou" ze dne 22.3. 1999, kterou schválila
iednotIiVá zastupitelstva obcízakládajícíchčlenů,jak jsou uVedeni V "Zakladatelské 5mlouVě"
a V článku ll, odstavci 1. těchto stanoV,

3.

Činnostísvazku obcí zůstávají nedotčeny působnosti, praVomoci

a

odpoVědnost

samosprávných orgánů členůsvazku,

čl. lt.
Název a sídlo členůsvazku obcí
1.

Zakládaiícimi členv svazku obcíjsou ná5ledující obce:

obec Bedihošť, se sídlem obecního úřadu Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť
obec Čehovice, se sídlem obecního úřadu Čehovice 24, 798 21 Bedihošť
obec Hrubčice, se 5ídlem obecního úřadu Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
2. Ke dni změny stanov ze dne 6, 6, 2002 re8lstrované u

ok.esního úřadu V Prostějově dne 14,

6. 2002 byly členy svazku obcí následujícíobceI

obec
obec
obec
obec
obec
obe.

Bedihošt', 5e sídlem obecního úřadu Pfostějovská 13, 798 21 Bedihošť
Čehovice, se sídlem obecního úřadu Čehovice 24, 798 21 Bedihošť
Čelčice,se sídtem obecního úřadu Čelčice86, 798 23 Klenovice na Hané
Hrubčice, se sídlem obecního úřadu Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
Klenovice na Hané, se sídlem obecního úřadu Klenovice 3, 798 23 Klenovice na Hané
skalka, se sídlem obecního úřadu Skalka 26,798 24 Pivín
.

3, Vmezidobí od poslední registrované změny stanov ze dne 6, 6, 2002 regjstrováné
okresního úřadu V ProstějoVě dne 14. 6. 2002 do schválenítěchto stanoV platně přistoupily
jsou tedy jeho členy následujícíobce:

u

a

obec Biskupice, se sídlem obecního úřadu Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané
obec Klopotovi.e, se sídlem obecního úřadu Klopotovice 11, 798 21 Bedihošť
Městy§ Kralice na Hané, se sídlem úřadu městyse Masarykovo nárn. 47,798 12 Kralice na
Háné

obec Vrbátky, 5e sídlem obecního úřadu Vřbátky 41, 798 13 Vrbátky
obec Výšovicé,se 5ídlem obecního úřadu Výšovice 80, 798 09 Vřesovice
4, Ke dni přijetítěchto stanoV svazku obcíjsou jeho členy následujicíobce:

obec Bedihošť, se sídlem obe.ního úřadu Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť
obéc Biskupice, se sídlem obecního úřadU Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané
obec Čehovice, se sídlem obecního úřadu Čehovice 93, 798 21 Bedihošť
obec Čelčice,se sídlem obecního úřadu Čelčice86, 798 23 Klenovice na Hané
obec Hrubčice, se sídlem obecního úřadu Hrubčice 1o, 798 21 Bedihošť
obec Klenovice na Hané, se sídlem obecního úřadu Klenovice 3, 798 23 Klenovice na Hané
obec Klopotovice, se sídlem obecního úřadu Klopotovice 11, 798 21 Bedihošť
Městys Kralice na Hané,5e sídlem úřadu městyse Masarykovo nám.41,798 12 Kralice na
Hané
obec skaIka, se sídlem obecního úřadu skalka 26, 798 24 Pivín
obec Vřbátky, 5e sídlem obecního úřadu Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
obec Výšovi.e, se sídlem obécního úřadu Výšovice 80, 798 09 Vřesovice
čl. lll.
Názév a sídlo svazku obcí
1, Název a sídlo sVaZkU obcíZni| svazek obcí Prostějov Venkov,
2, svazek obcisíd]í na adrese:

obecníúřad Hrubčice, Hrubčice 10, PsČ 798 21 Bedihošť

3. svazek obcí byl re8istrován u okresního úřadu V Prosíějově dne
vv l231/99/Ba,lgzs a bylo mU přidě|eno identifikačničíslo:69651418.

7,5, 1999 pod č, j,:

čt. tv.
předmět činnosti svazku obcí

piedmetem cinnosti 5válkJ obcije zeimena:
a) úkoly V oblasti školství,soc]ální péče,zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, ochrany
životniho pro5tředi, cestovního ruchu,
b) zabezpečoVáníčistotyobce, spráVy Veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromaždbvánía
odVozu komLlnálních odpadů a jejich nezáVadného zpracování, Využitínebo zneškodnění,
c) zaVádění, rozšiřování a ZdokonaloVání sítítechnjckéhoVybavení a systému Veřejné osobní
dopravyk zajištěnídopraVníobslL]žnostidaného území,
d) spráVa majetku obcí, zejména rnístníchkomunikací, domovního a b}4oVé fondu,
sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízeni spravovaných obcemi,
e) zabezpečoVáníel, aukcí na dodávky el. enersie a plynu,
f) můžeZřizovat a rušit obecní policii na základě usnesenízastupitelsteV členůsvazkU,

čl. V.
Členství,podmínky přistoupeňí ke svazku obcí a vystoupení z něj

obec můžepřistoupit do svazku obcína základě písemné přihlášky, Ve které bude Výslovně
uvedeno, že obec souhlasí s obsahem zakladate|ské smlouvy a se stanovami svazku obcí. se
Vstupem do svaZku obcí mu5í VysloVit souhlas č en5ká schůze nadpolovičníVětšlnoU,
1,

2. ČlenstvíVesvazku zaniká:
a) Vystoupením ze svazkL] písemným oznámením na adresu svazkll,

členstvíVesvazku končí

dne 31,12 téhožroku,
b) pokud obec nezaplatíV daném roce členský příspěVek, členstvíVe svazku končídne 31.12
téhožroku,
c) Vyloučením ze svazku na Základě neplněnípovinnostíčlenasvazku vyplývajících ze smlouvy
a stanoV,

čl. Vl,

Práva a povinnosti členů,Wpořádání majetkového podílu
1, Všichni členoVésvazku majípráVo:

rozhodujícím,
b) Volit or8ány svazku a naVrhnout kandidatulu svého zástupce do těchto orgánů,
c) VyužíVat rnajetek a zařízenísvazku,
d) na vypořádacípodíl při zániku svazku,
e) na podí| na likvidačním zůstatku.
a) účastnitse členskéschůze s hlasem

2, Vsichn:členove sVá2ku jsou poVinni:

a) napomáhat podle svých možnosti uskutečňoVání cílúa úkolůsvazku vymezených v
"Zakladatelské smlouVě" a stanoVách a VyplýVajícíchZ usneseníorgánů svazku,
bJ aktivně se podílet na práci svazku, zejména na zasedáníčlenskéschůžea V dalšíchor8ánech
sVazku,

c)chránit dobré jméno svazku.
stanoVíke dnizániku svazku obcína Základě mimořádné účetní
záVěrkv a to VpoměrU odpovídajícímutakto zjištěnému majetku svazku kcelkové Výši
členskéhopříspěvku člena 2aplacených za dobu trVáníčlenstvísvaZku,
3. Výše Vypořádaciho podílu se

čl. Vll.
zdroje příjmůsvazku obcí
platíV penězích a jsou
ročnía jsou stanoveny Ve Výši 2o,-Kč na jednoho občana. celková Výše členskéhopříspěVku
pak bude stanovena podle počtu obyvatel dané obce k 1, lednu minulého roku,
1, ČlenoVémají povinnost platit člensképříspěVky, Člensképříspěvky se

2, Členský příspěVek se platí na základě Vystavené faktury. Splatnost č]enského příspěVku je

dní od Vystavení fakturY, Pokud členstvínevznikne
poměrná část ročníhočlenského příspěVku,
]_5

k

začátku kalendářního roku, platí se

čl. VIll.
oř8ány svazku obcí

1. svazek obcí ie práVnickou osobou, jeho jménem jedná předseda nebo Vždy jeden
z n,]ístopředsedÚ,
2, orgány svazku jsou:
a) členská schůze

b) předseda a 2 místopředsedoVé
c)

kontrolníkomise

3, Do orgánů svazku mohou b}h Voleni pouze Zástupci členúsvazku,

čl_ lx.

členská s.hůze
1. Členská schůze je nejvyššímorgánem svazku a skládá se ze Zástupců Všech členůsvazku a

sch.zi)e dle potieby,
2,

-

nimallě jedrou ročlě,

]ednání člen5késchůze svolává a řídí předseda, nebo jeden z rnístopředsedů svazku,

podkladě
3. MirrořádnoL] č|enskou schúzi můžesvolat, kterýkoliV ze zástupců členůsvazku na
písemné žádosti ale5poň třetiny zástupců členůsvazku do 7 dnů,
4. Do Výlučnépravomoci členskéschůze patří:

schvaloVánístanoV a jejich změn,
b) volba předsedy, místopředsedů a členůkontrolníkomise a jejich odvo|ání,
c) schValoVání rozpočtU svaZku,
d) schvalovánívýše č|enských příspěvků,
e) rozhodoVánío hospodaření s majetkem svaZku,
í) rozhodovánío vyloučeníčlenaze svazkL],
g) schvalování účetnízávěrky sestavené k rozvahoVému dni,
h) schvalovánízávěrečného účtuza uplynulé období,
i) schValoVání uzaVření 5mluV,
jiném zrušeni svazku,
i) rozhodoVání o 5plynutí, 5loučení,.oZděleníči
rozhodoVání,
k) rozhodoVáníV otázkách, které si vyhradíčien5ká schůze ke svému Výlučnému
a)

5,

o termínu a místu konánía o náVrhu programu jednání členskéschůze, musi být č|enové

předem,
svazku uvědoménípísemnou pozVánkou na emailovoU adresu nejméně 7 dnů

6, Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční Většina zástupců Všech
členůsvazku,
/, HlásoVanl na Clenske schůzije vždy veřejne,
8, NáVrh pro8ramu jednánízpracováVá předseda nebo místopředsedové svazkL].

9.1ednáníčlenské schůze řídí předseda svazku nebo jeden z místopředsedů.

čl. x.
Předsedá a dva místopředsedové
Jménem svazku jedná Vůčitřetímosobám
svazku, a to každý 5amostatně,
1,

V

celém roz5a

h

u předseda nebo

mistopředsedoVé

2. Podepisovat se iménem svazku, a tím svazek žavazovat je opráVněn předseda nebo
mistopředsedoVé svazku.

3. Funkčníobdobí předsedy a mistopředsedů končíodvoláním členskou schůzí,rezignaci,
změnou statutárniho zá5tupce Člena svazku nebo úmťtím.

čl. xl.
kontrolní komise

1, Kontrolni komi5e je tříčlenná, volená členskou schůZí,Klesne-li počet členůkontrolní
komise, provede členská schůze doplňovacíVolby na sVém nejbližšímzasedání,
2, Kontrolníkomise provádi kontrolu hospodařenís majetkem svazku obcía jeho finančními
prostředky, Dále řeší spory Ve Věcech svaZku meZi jeho členy navzájem. Její rozhodnutíjsou

konečná.

čl. xll.
Financování činnosti svazku
činnost svazku je financována z finančníchprostředků, které tvoří:
á) pilspéVi V členůsva7ku,
b) podpůrnépíostředky a dary,
c) finančníprostředky získanéVlastní činností svazku,

čt. xtlt.
zrušení a zánik svazku
1, svazek

obcíse zrušuje rozhodnutím členskéschůze,

2, Svazek

obcízaniká dnem jeho Výmazu z příslušnéhoregistru svazků obcí,
čl. xlv.
závěrečná u5tanovení

1. Nedílnou součá5títěchto stanoV jsou ověřená usnesení nebo Výpisy z usnesení o schválení
těchto stanoV zastupitelstw členskými obcemi svazku,
2. T,yto stanovy plně nahradi|y stanovy schválené 7, 5. 1999 se změnami 11. 9. 2007 a 74. 6.

2002.
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