Stanovy svazku obcí

Mikroregion Poličsko
Článek 1.
Základní ustanovení
Svazek obcí Mikroregion Poličsko (dále jen „Svazek“) je založen ve smyslu ustanovení § 49 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2.
Název a sídlo Svazku obcí.
1. Název Svazku obcí zní: Mikroregion Poličsko
2. Sídlo Svazku obcí: Palackého náměstí čp. 160, 572 01 Polička
Článek 3.
Název a sídlo členů Svazku.
Členové Svazku obcí Mikroregion Poličsko jsou uvedeni v příloze č. 1 těchto stanov. Příloha
č. 1 tvoří neoddělitelnou součást těchto stanov.
Článek 4.
Předmět činnosti Svazku.
1. Předmětem činnosti Svazku je hájení oprávněných ekonomických, společenských a
kulturních zájmů a ochrany životního prostředí obyvatel regionu, rozvoje cestovního
ruchu a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů
Svazku.
3. Činností Svazku zůstávají nedotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost
samosprávných orgánů členských obcí.
Článek 5.
Členství
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členství ve Svazku vzniklo zakládajícími obcemi na ustavující členské schůzi a dále
obcím, které byly postupně přijaty usnesením valného shromáždění Svazku.
Dalšími členy se mohou stát města a obce České republiky, které do Svazku přistoupí na
základě schválení jejich městským nebo obecním zastupitelstvem a správním výborem
Svazku.
O přijetí uchazeče rozhoduje správní výbor. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat
k valnému shromáždění.
Členské příspěvky členů jsou roční, jejich výše se stanoví podle počtu obyvatel města
nebo obce k 1. lednu daného roku částkou na jednoho obyvatele stanovenou valným
shromážděním.
Členství ve Svazku neomezuje právo členů Svazku vstupovat do jiných sdružení
právnických osob, resp. svazků obcí.
Členství ve Svazku zaniká:
- rezignací na členství ze strany člena pouze k 31.12. roku – na základě písemné
výpovědi doručené na adresu sídla Svazku, minimálně 3 měsíce před koncem roku.
Písemná výpověď musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu
s ukončením členství obce ve Svazku. Člen svojí rezignací nesmí ohrozit přijatou
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dotaci či dobu udržitelnosti projektu, v tomto případě rozhoduje o ukončení členství
valné shromáždění Svazku
- zánikem právnické osoby – člena (včetně rozdělení či sloučení obce)
- akceptováním výzvy valného shromáždění, aby člen ukončil své členství pro jeho
působení proti zájmům Svazku
7. Při zániku členství výše uvedeným způsobem se zaplacený příspěvek nevrací. Při
oboustranné dohodě o vystoupení zůstává společný majetek majetkem Svazku bez
dalšího vypořádání.
8. Zánikem členství ve Svazku vzniká nárok člena Svazku na hmotný majetek, který Svazek
pořídil a je na území nebo katastru obce a obce se na něm podílela finančními příspěvky.
Pokud člen Svazku vystoupí se Svazku v době udržitelnosti projektu, na kterém se
podílel, majetek bude obci předán po této době.
Článek 6.
Práva a povinnosti členů
1. Všichni členové mají právo:
- účastnit se valného shromáždění prostřednictvím svého delegáta
- účastnit se delegovanými odborníky na činnosti komisí
- využívat majetek a zařízení Svazku
- účastnit se valného shromáždění s hlasem rozhodujícím
- volit orgány Svazku a kandidovat do nich své zástupce
2. Všichni členové jsou povinni:
- napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů Svazku vymezených ve
stanovách a úkolů vyplývajících z usnesení orgánu Svazku
- aktivně se podílet na práci Svazku, zejm. na zasedání valného shromáždění a v dalších
orgánech, v nichž mají svého delegáta
- přiměřeným způsobem propagovat činnost Svazku
- chránit dobré jméno Svazku
3. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené výši do 30.6. daného roku,
při pozdějším přijetí za člena do jednoho měsíce od přijetí za člena.
Článek 7.
Orgány svazku
Orgány Svazku jsou: - valné shromáždění
- správní výbor
- smírčí komise
Statutární zástupci : - předseda správního výboru
- místopředseda správního výboru
Členská města a obce zastupují v orgánech Svazku členové jejich zastupitelstev. Každá
členská obec deleguje jednoho zástupce. Zástupce člena Svazku obcí může být na jednání
valného shromáždění zastoupen jinou osobou vybavenou plnou mocí k zastupování. Každý
člen má na zasedáních valného shromáždění jeden hlas.
Členové správního výboru a smírčí komise jsou voleni valným shromážděním.
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Článek 8.
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Svazku a do jeho výlučné pravomoci patří:
- schvalování stanov a změn a doplňků těchto stanov
- volba členů správního výboru a smírčí komise a jejich odvolání
- schvalování rozpočtu Svazku a jeho změny během roku
- schvalování výše členských příspěvků a mimořádných členských příspěvků
- rozhodování o hospodaření s majetkem Svazku
- rozhodování o uložení úkolů jednotlivým orgánům Svazku
- rozhodování o založení nebo rušení právnických osob
- rozhodování o účasti Svazku v již založených právnických osobách
- delegování zástupců Svazku do orgánů založených právnických osob, kterých se
Svazek účastní
- projednání výzvy k ukončení členství členů, kteří působí proti zájmům Svazku
- rozhodování o vyloučení člena ze Svazku
- rozhodování o zrušení Svazku
- rozhodování v otázkách, které si valné shromáždění ke svému výlučnému rozhodování
vyhradí
2. Mimořádné valné shromáždění svolává správní výbor Svazku
- kdykoliv podle potřeby
- na žádost nejméně jedné pětiny členů Svazku
- klesne-li počet členů správného výboru pod 50%
3. Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána správnímu výboru
písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí
být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti.
4. Valné shromáždění se svolává pozvánkou doručenou všem členům, zpravidla 15 dnů
před termínem jeho konání. Pozvánka obsahuje termín, místo a pořad jednání valného
shromáždění.
5. Návrh pořadu jednání zpracovává správní výbor s tím, že členové Svazku mohou podat
své návrhy na doplnění pořadu jednání. Valné shromáždění může projednání doplnění
odmítnout.
6. Valné shromáždění je schopné usnášení, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina
členů. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných členů.
7. Není-li valné shromáždění usnášeníschopné, ukončí předseda zasedání valného
shromáždění a pořídí o tom zápis. Předseda správního výboru následně svolá náhradní
valné shromáždění se shodným programem. Náhradní valné shromáždění se musí konat
nejpozději do 14 dnů od dne, na který bylo svoláno původní valné shromáždění.
8. Hlasování na valném shromáždění je veřejné. Valné shromáždění může v některých
otázkách rozhodnout, že hlasování bude tajné. Tajné hlasování může probíhat při volbě
orgánů Svazku.
9. Jednání valného shromáždění zpravidla řídí předseda správního výboru.
10. O průběhu zasedání valného shromáždění se pořizuje zápis, jehož součástí jsou přijatá
usnesení. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda, určení ověřovatelé a
zapisovatel. U zápisu je přiložena prezenční listina s podpisy přítomných členů Svazku.
Zápis je i s podpisy zasílán všem členským obcím.
11. Člen, který se zúčastnil valného shromáždění, může proti zápisu ze zasedání podat
námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen.
O námitkách se rozhodne na nejbližším zasedání valného shromáždění.
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Článek 9.
Správní výbor
1. Správní výbor je statutárním orgánem Svazku, který řídí jeho činnost, jedná jeho jménem
a do jeho působnosti patří zejména:
- realizace usnesení valného shromáždění
- zpracování návrhu rozpočtu Svazku
- přijímání nových členů a podávání pravidelných zpráv o stavu členské základny
valnému shromáždění
- realizaci běžného hospodaření v rámci schváleného rozpočtu,
- plnění úkolů daných valným shromážděním
2. Správní výbor je sedmičlenný, volený na příslušné volební období místní samosprávy. Ze
svého středu volí předsedu a místopředsedu.
3. Správní výbor zasedá dle potřeby, nejméně 2x v roce.
4. Správní výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení
se přijímá většinou hlasů přítomných.
5. Správní výbor pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje předseda spolu
s místopředsedou nebo jiným členem správního výboru.
6. Klesne-li počet členů správního výboru, provede valné shromáždění doplňovací volby na
svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více jak 50% svolá správní výbor do
jednoho měsíce mimořádné shromáždění k provedení doplňovacích voleb.
7. Členství ve správním výboru zaniká:
a. uplynutím funkčního období
b. odvolání člena správního výboru valným shromážděním
c. vzdáním se funkce
d. smrtí člena správního výboru
8. Je-li předseda nebo místopředseda odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává
být i členem správního výboru.
9. Uplyne-li doba, na kterou byl člen správního výboru zvolen, zůstává člen správního
výboru ve funkci do doby zvolení nového člena.
Článek 10.
Předseda a místopředseda
1. Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje Svazek navenek. Předsedou
(místopředsedou) může být zvolen pouze člen zastupitelstva obce. Fyzická osoba, která je
předsedou (místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná.
2. Při zastupování Svazku jedná předseda samostatně a je zastupován místopředsedou. Oba
jsou voleni valným shromážděním na dobu určitou. Po ukončení voleb do zastupitelstev
obcí se na valném shromáždění volí nový předseda a místopředseda, kteří jsou členy
správního výboru. Opakované zvolení je možné.
3. V případě, že předseda (místopředseda) není zvolen z řad statutárních nebo pověřených
zástupců obcí, je tato funkce nazývána „ředitel“ („zástupce ředitele“).
4. Do působnosti předsedy (místopředsedy) patří:
a. řídit činnost Svazku mezi jednotlivými zasedáními správního výboru
b. svolávat zasedání valného shromáždění, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit
zasedání
c. rozhodovat o dalších záležitostech Svazku, které dle těchto stanov nespadají do
působnosti jiného orgánu Svazku
5. Předseda (místopředseda) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření
Svazku za uplynulý kalendářní rok.
6. Funkce předsedy (místopředsedy) zaniká:
a. uplynutím funkčního období
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b. odvolání předsedy (místopředsedy) valným shromážděním
c. vzdáním se funkce
d. smrtí předsedy (místopředsedy).
7. Uplyne-li doba, na kterou byl předseda (místopředseda) zvolen, zůstává tento ve funkci
do doby zvolení nového předsedy (místopředsedy).
8. Předseda a místopředseda ze své činnosti odpovídají valnému shromáždění.
Článek 11.
Smírčí komise
1. Smírčí komise je kontrolním orgánem Svazku. Má 3 členy, kteří mohou být zvoleni pouze
z řad členů zastupitelstva členské obce. Po ukončení voleb do zastupitelstev obcí se na
valném shromáždění volí noví členové smírčí komise. Opakované zvolení je možné.
2. Členové smírčí komise si zvolí předsedu. Klesne-li počet členů smírčí komise, provede
valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání.
3. Smírčí komise dohlíží na výkon činnosti předsedy a místopředsedy Svazku. V naléhavých
a závažných případech je oprávněna s okamžitou platností pozastavit výkon rozhodnutí
předsedy nebo místopředsedy nebo pozastavit výkon jejich funkcí do doby potvrzení či
zrušení tohoto úkonu valným shromážděním.
4. Smírčí komise se ve své činnosti řídí obecnými zásadami kontrolní práce, příslušnými
právními předpisy a těmito stanovami.
5. Kontrola probíhá za součinnosti kontrolou dotčených osob.
6. Smírčí komise schvaluje každoročně účetní uzávěrku Svazku obcí sestavenou
k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.
7. Smírčí komise zasedá minimálně 1x do roka. Pořizuje ze své schůze zápis, který podepisují
všichni členové smírčí komise.
8. Smírčí komise řeší spory ve věcech Svazku mezi členy Svazku navzájem a mezi členy a
správním výborem. Její rozhodnutí jsou konečná.
9. Smírčí komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni všichni její členové. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas jejího předsedy.
10. Členství ve smírčí komisi zaniká:
a. uplynutím funkčního období
b. odvoláním člena smírčí komise valným shromážděním
c. vzdáním se funkce
d. smrtí člena smírčí komise.
11. Uplyne-li doba, na kterou byl člen smírčí komise zvolen, zůstává tento ve funkci do doby
zvolení nového člena.
Článek 12.
Majetek a hospodaření Svazku
1. Činnost Svazku je financována z finančních prostředků, které tvoří:
- řádné příspěvky členů
- dobrovolné příspěvky členů Svazku
- podpůrné příspěvky a dary
- finanční prostředky získané vlastní činností
- dotace a příspěvky z vyšších ÚSC, státních fondů a fondů EU a státního rozpočtu,
2. Svazek hospodaří v souladu s ust. §38 a 39 a násl. zákona č. 250/2000Sb. O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
3. Při vzniku zakládající členové nevkládali žádný movitý majetek.
4. Případně vložené a poskytnuté finanční prostředky se stávají majetkem Svazku. Mohou být
využity výhradně k realizaci předmětu činnosti Svazku tak, jak je vymezen těmito
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stanovami. Za účelem činnosti Svazku mohou členové Svazku vložit do hospodaření
Svazku část vlastního majetku.
5. Dalšími výdaji Svazku jsou režijní výdaje, kterými se zajišťuje plynulý chod svazku.
6. Případný zisk zůstává majetkem Svazku. Případná ztráta je hrazena na základě rozhodnutí
valného shromáždění a způsobem, který to stanoví.
7. Zánikem členství ve Svazku vzniká nárok odstupujícího člena na hmotný majetek, který
vložil do hospodaření Svazku a nabyl po dobu jeho členství. Tento nárok je platný, pokud
tak dovolí podmínky případné dotace, která byla čerpána na projekt, při němž byl majetek
pořízen. Nabytým majetkem člena se rozumí ten majetek, na jehož pořízení se člen
finančně podílel svými příspěvky Svazku. Pokud členská obec vystoupí v době
udržitelnosti projektu, na kterém se podílela, rozhodne o vypořádání majetku vyplývajícího
z tohoto projektu valné shromáždění.
8. Svazek je samostatnou účetní jednotkou a vede účetnictví podle platných zákonů.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna
do data výmazu Svazku z registru.
9. Za účetnictví a daňovou agendu související s činností Svazku odpovídá správní výbor,
který je oprávněn zadat jejich vedení na náklady Svazku odborně způsobilé fyzické nebo
právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči Svazku.
10. Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a závazků Svazku, účetní uzávěrka,
mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
11. K bezhotovostnímu styku se zřizuje běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem
předsedy správního výboru a jmenovitě pověřených osob, s tím že podepisují vždy dva
z pověřených osob.
12. Při zániku Svazku v průběhu účetního období je správní výbor odpovědný za provedení
mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků Svazku.
Článek 13.
Zrušení a zánik Svazku
1. O zrušení Svazku rozhoduje valné shromáždění usnesením a dnem zrušení.
2. V případě zrušení Svazku jmenuje valné shromáždění likvidátora k provedení likvidace.
Likvidační zůstatek Svazku se rozdělí mezi členy Svazku – klíčem pro rozdělení je počet
obyvatel jednotlivých členů Svazku.
3. Předmětem likvidace Svazku je zejména vypořádání závazků Svazku vůči třetím osobám,
vypořádání podílu členských obcí na zisku či na úhradě ztráty vzniklé jeho činností,
přičemž klíčem pro výši podílu je počet obyvatel členské obce.
4. V případě zrušení požádá předseda o výmaz Svazku z registru u Krajského úřadu
Pardubického kraje. Dnem výmazu z registru Svazek zaniká.
Článek 14.
Ostatní ustanovení.
1. Mikroregion Poličsko, byl založen na ustavujícím valném shromáždění členské schůzi
konané 10. 11. 1999 jako zájmové sdružení obcí, transformované dle ustanovení zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů na Svazek obcí
Mikroregion Poličsko usnesením valného shromáždění konané 17. 12. 2001, včetně
dodatků č. 1 z 3. 12. 2003, č. 2 z 27. 4. 2009 a č.3 z 29. 11. 2010. Poslední změna úplného
znění stanov byla schválena dne 28. 11. 2012.
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Příloha č. 1 Stanov Svazku obcí Mikroregion Poličsko
Členy svazku jsou tyto obce:
Obec

Sídlo

IČO

1 Obec Borová

Borová 100, 569 82 Borová u Poličky

276 430

2 Obec Březiny

Březiny čp. 32, 572 01 p.Polička

276 499

3 Město Bystré

Na Podkově čp. 2, 569 92 Bystré

276 529

4 Obec Hartmanice

Hartmanice čp. 109, 569 92 p.Bystré

276 634

5 Obec Jedlová

Jedlová čp. 321, 569 91

276 782

6 Obec Kamenec u Poličky

Kamenec u Poličky 90, 572 01
p.Polička

276 804

7 Obec Korouhev

Korouhev 234, 569 93 Korouhev

276 855

8 Obec Květná

Květná 92, 572 01 p.Polička

276 898

9 Obec Nedvězí

Nedvězí čp. 87, 572 01 p.Polička

277 053

10 Obec Oldřiš

Oldřiš 132, 569 82 p.Borová u Poličky

277 070

11 Město Polička

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

277 177

12 Obec Pomezí

Pomezí čp. 4, 569 71

277 185

13 Obec Pustá Kamenice

Pustá Kamenice čp. 64, 569 82
p.Borová u Poličky

277 231

14 Obec Pustá Rybná

Pustá Rybná čp. 48, 572 01 p. Polička

277 240

15 Obec Sádek

Sádek čp. 150, 572 01 p.Polička

277 321

16 Městys Svojanov

Svojanov čp. 25, 569 73

277 452

17 Obec Stašov

Stašov čp. 6, 572 01 p. Polička

277 401

18 Obec Rohozná

Rohozná čp. 264, 569 72

277 274

19 Obec Široký Důl

Široký Důl 100, 572 01 p. Polička

277 461

20 Obec Telecí

Telecí čp. 156, 569 94

277 487

21 Obec Trpín

Trpín čp. 77, 569 74

277 495
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