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585 508 534

zs

Registrace změny v rejstříku svazků obcí
a spráVnich činnosti Krajského úřadu olomouckého kraje obdržel
dne 22j22016 Vaši žádost o zaregistrování změny týkajícíse Změny stanov,
statutárnich zástupců svazku, Sidla §VaZkU, u svazku obci s názvem: Svazek obcí
ProsiějoV - Venkov (dále také,,svazek obci"), K žádostijste doložili tyto podklady:

odbor

-

-

majetko\^ý, práVní

zápis ze 74. ělenské Schůze Svazku obcí Prostějov - Venkov konané dne 24.11.2015
v klenovicích
zápis ze 76. členskéschůze svazku obcí Prostějov
na obecním úřadě v Bedihošti

-

Venkov konané dne 27 .04.2016

Úredně oVěřený Výpis z usnesení zastupitelstva obce (obec Klopotovice, datum

jednáni 24.06,2016)

Úředně ověřený Výpis z usnesení 9, Zasedání Zastupitelstva obce Vrbátky ze dne
,í5.06,2016

Úředně ověřené Usnesení č, 5/2016 z Veřejného Zasedání zastupitelstva obce ze dne
13. cervna 2016 (obec Čehovice)
Úřednc ověřené sděleni o usnesení Zastupitelstva obce Biskupice ze dne 22.08.2016
čís|o5,16,4,
Úředně ověřený Výpis Usnesení 12, Zastupitelstva obce Klenovice na Hané konaného
dne 07,06,2016

Úředne ověřený Výpis z Výsledku Zasedání

konaného dne 27,04.2016 od 18:00 hodin

č, 11

zastupitelstva obce Výšovice

Úředně ověřené Výsledky Ze Zasedání Zastupitelstva obce skalka č. 19 konaného dne
,19:00
24.o5.2016. od
hodin
L]lředne ověřený Výpis usnesení z Veřejného Zasedání zastupitelstva obce Čelcice
konané dne 19.05.2016

-

Výpis z Usnesení zastupitelstva městyse Kralice na Hané č, 3/2016 ze dne 24. kyětna
2016

z

-

usnesení Ze 13. Zasedání zastupitelstva obce Hrubčice, konaného dne
24.05.2016 v 18:00 hod. (bod č_ 13120 a 13121)
Uředně ověřené Zápis Z 9, zasedáni Zastupitelstva obce Bedihošť, konaného dne

-

zápis ze 78. členskéschůze svazku obci Prostějov - Venkov konané dne 22.09.2016

-

Výpis

01,06.2016, V 17:00 hodin

V

Klopotovicích

stanovy svazku obcí Prostějov - Venkov přijaté členskou Schůzi dne 22,09,2016
zápis ze 79. členskéschůze svazku obcí Prostějov - Venkov konané dne 22.11.2016
v Čehovicích

Na Základě těchto dokladů proto dnešního dne Krajský úřad olomouckého kraje u sVaZkU
obcí:

Název:
lČ:
sidlo:

svazek obcí Prostějov

-

Venkov

69651418
HíUbčice10, PsČ 798 21

Datum a místo registrace: 07,05,1999, okresni úřad Prostějov

Registračníčíslo:

wl237l99lBa-19

zs

zareqistroval tvto oznámené změnv a zavedl ie do reistříku svazků obcí;
1, noVé StanoW svazku obcí přijaté členskouščhůa
dné 22,09.2016
V důSledkU přijeti nových stanov se měni údaje Vedené V rejstříku svazků obcitakto:

1)s účinnostíod 22.09.2016 se u svazku obcí Prostějov
V rejstříku svazkú obcí:

.

-

venkov vymazává

předmět činnosti svazku obci:

Předmětem činnosti svazku podle § 50 zákona jsoU zejména;
a) úkoly V oblasti školství, sociálni péče,zdravotnictví, kultury, ochrany životniho
prostředí, cestovního ruchu,

b) zabezpečováni čistoty obci, správy Veřejné Zeleně a Veřejného osvětlení,
shromažd'ování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezáVadového
Zpracováni, odVáděni a čištěníodpadních Vod,

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítía systému veřejné
osobni dopravy k zajištěnídopravni obSlužnosti,

d) úkoly V oblasti ochrany ovzduší,
e) spráVa majetku obcí, Zejména místních komunikací, domovního a bytového

.

fondu, spoňovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,

orgány Svazku obci:

a) členská schůze
b) dozorčírada

c)

předseda a místopředseda

č KUOK

123108i2016

d) představenstvo

.

l

ZpůSob jednáníZa svazek obci:

Předseda sVaZkU a 1 člen představenstva nebo místopředseda svazku a 1 člen

předstaVenstva,
2)

s účinnostíod 22.09.2016 se u svazku obcí Prostějov
V rejstříku svazků obcí:

.

-

venkov zapisuje

předmét činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcíje zejména:

a)

úkoly V oblasti ško|ství,sociální péče,zdravotnictví, kultury, Veřejného pořádku,
ochrany životníhoprostředi, cestovního ruchu,

b) zabezpečováni čistoty obcí, spráVy Veřejné Zeleně a Veřejného osvětlení,
Shromažd'ováni a odvozu komunálních odpadů a jejich nezáVadného
zpracováni, využiti nebo zneškodněni,

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalováni inženýrských sítítechnického Vybavení
a systému Veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného
územi,

d) spráVa majetku obcí, zejména mistnich komunikací, domovního a bytového
fondu, spoňovních, kUlturních Zařízeni a dalšich zaříZení spravovaných obcemi,

e) zabezpečováni el, aukci na dodáVky el, energie a plynu,
f) můžezřizovat a rušit obecní policii na základě usneseni Zastupitelstev členů

.

Svazku,

ofgány svazku obcí:

a) členská Schůze
b) předseda a 2 místopředsedové

c)

.

kontrolni komise

Způsob jednáníza Svazek obcí:

Jménem svazku jedná Vůčitřetim osobám V celém rozsahu předseda nebo
místopředsedoVé sVazku, a lo každý Samostatně.

3}s účinno§tíod 29.12,2016 se u svazku obcí Prostějov
v rejstříku svazkú obcí:

-

venkov vymazává

.

sidlo svazku obcí: Prostějovská ,13, Bedihošť
4}s účinnostíod 29,12.2016 (tj. ke dni zápisu) se u svazku obcí Prostějov
venkov zapisuje v rejstříku svazků obcí;

.

-

Sidlo svazku obcí: Hrubčice 1o, PSČ 798 21

2, osoby VykonáVající působnost orgánů svazku obcí

l)

u svazku obcí Prostějov

]meno, prI]menl

- venkov se

V rejstříku svazků obcí vymazává:

bydliště

f!nkce

účinnost

Biskupská 471

předseda

24112015

798 12 Kralice na Hané

č.j. KUoK 123108/2016

jméno, příjmeni

bydliště

funkce

účinnost

oldřlch Dokoupil

Lidická 1312

č]en

22.a9.2016

předstaVensiva

798 2,1 Bedihošt

Josef Lórinc

798 21 cehovice

člen
představensiva

22.a9.2016

Ing, lVo zailoukál

798 13 vlbáíky 214

člen

22.a9.2016

2) u

představenstva

svazku obcí Prostějov - vénkov se V rejstříku svazků obcí zapisuie:

jméno, přijmení

bydliste

L'lilan [/Ilateček

Psc
vlbálky 214 Psc
Hrubčice 19

Ing, lvo Zatloukal

funkce

úč]nnost

798 21

předseda

2411 2015

798 13

místopředseda

2211 2016

Krajský úřad olomouckého kraje změny týkajícíse sídla svazku obcí a statutárních
zástupcú zavedl ido Registru osob"
Krajský úřad olomouckého kraje Vložil elektronickou vérzi stanov svazku obcí do
sbírky Iistin svazku obcí, vedenou společně s veřéjným rejstříkem svazků obcí na
internetových stránkách olomouckého kraie (https://WWw,kr-olomouckv.czlsvazekobci-prosteiov-venkov-cl-í 5í4.html).
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