STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Sdružení obcí Benešovska

I. Základní ustanovení
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Benešovska (dále jen ,,svazek“) je založen ve smyslu
ustanovení § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o obcích“)
II. Identifikace a statut svazku
1/Název svazku: Sdružení obcí Benešovska IČ 68954689
2/Sídlo: náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
3/Názvy a sídla členů svazku jsou uvedeny v příloze č.1
4/Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání a své dluhy.
5/Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů.
6/Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona 128/2000 sb., o obcích do Rejstříku svazků
obcí, který je veden Krajským úřadem Ústeckého kraje a je založen na dobu neurčitou.
III. Předmět činnosti svazku
Obecným předmětem činnosti svazku je koordinace společného postupu členských obcí při realizaci
jejich záměrů včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu
v souladu s územními plány, rozvoj průmyslových zón, ochrana osob a majetku, prosazování
společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území ,,Sdružení obcí
Benešovska“ dle strategie rozvoje a jejich priorit( tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj, aktivizace
mikroregionu a rozvoj spolupráce) a dále dle §50 odst.1a)-f) zákona 128/2000 Sb., obcích v platném
znění.
IV. Členství ve svazku
1/Členství ve svazku je dobrovolné.
2/Členem svazku mohou být pouze obce.
3/Členství ve svazku nikterak neomezuje členy v oprávnění vstupovat do jiných svazků a podílet se na
činnosti jiných právnických osob.
4/Členem svazku se může stát obec, která se plně ztotožňuje s předmětem činnosti svazku.

5/Žádost o přijetí nového člena do svazku se doručuje předsedovi svazku, který připraví podklady pro
příslušné rozhodování členské schůze. Žádost o přijetí nového člena do svazku musí obsahovat
usnesení zastupitelstva příslušné obce, o vyslovení souhlasu s účastí v této právnické osobě.
6/O přijetí nového člena svazku rozhoduje členská schůze svazku obcí. Aktuální seznam členů svazku
vede předseda svazku.
7/Nový člen svazku je povinen zaplatit v plné výši pravidelný roční členský příspěvek za rok, v němž
došlo ke vzniku jeho členství.
8/Členství ve svazku zaniká:
a/dnem zániku svazku
b/zánikem právní subjektivity člena svazku
c/vystoupením člena ze svazku
d/vyloučením člena ze svazku
9/Vystoupit ze svazku lze pouze k 31.12. roku, v němž je doručena písemná výpověď. Písemnou
výpověď je člen svazku povinen doručit předsedovi svazku nejpozději do 30.9. roku, ve kterém chce
ukončit členství. Písemná výpověď musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu
s ukončením členství obce ve svazku.

10/Člen může být ze svazku vyloučen, jedná-li v rozporu s účelem svazku nebo závažně porušil své
povinnosti vůči svazku, anebo porušil-li usnesení orgánů svazku a ve lhůtě určené v rozhodnutí
členské schůze svazku nezjedná nápravu. O vyloučení člena svazku rozhoduje členská schůze.
Rozhodnutí o vyloučení člena svazku doručí předseda svazku vyloučenému členu písemným
oznámením.
11/Člen svazku, jehož členství zaniklo, není zbaven povinnosti zaplatit v plné výši pravidelný roční
členský příspěvek za rok, v němž jeho členství ve svazku zaniklo.
12/Při zániku členství se provede majetkové vypořádání. Nároku na majetkové vypořádání se člen,
kterému zaniklo členství, může vzdát.
13/Rozhodování o každé změně ve složení členů svazku je rozhodování o změně těchto
stanov. V důsledku přijetí nového člena svazku nebo zániku členství stávajícího člena zpracuje
předseda svazku nové úplné znění přílohy č.1 a nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke
změně počtu členů, jej v listinné nebo elektronické podobě rozešle všem členům svazku.
V. Práva a povinnosti členů svazku
Každý člen svazku má zejména právo:
a) účastnit se jednání členské schůze svazku, a to prostřednictví svého zástupce
b) volit orgány svazku a navrhovat do nich své zástupce
c) být pravidelně informován o dění ve svazku

d)
e)
f)
g)
h)

předkládat návrhy, připomínky a podněty
informovat se o dění ve svazku
nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku
využívat všech služeb svazku a podílet se na činnosti svazku
využívat informace, kterými svazek disponuje

Každý člen svazku má zejména povinnosti:
a)dodržovat stanovy svazku a usnesení orgánů svazku, hájit zájmy a dobré jméno svazku
b)platit členské příspěvky v určené výši a termínech
c)aktivně se podílet na činnosti svazku
d)zdržet se jednání, která by byla v přímém rozporu se zájmy svazku
e)zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy svazku
f)přiměřeným způsobem propagovat činnosti svazku
VI. Stanovy
1/Vnitřní organizace svazku, práva a povinnosti členů i volených orgánů svazku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle svazku a dále v sídle členů svazku a jsou
také zveřejněny na jeho internetových stránkách.
2/O změně stanov rozhoduje členská schůze usnesením, s předchozím souhlasem zastupitelstev
všech členských obcí.
3/Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Dodatky ke stanovám se pořadově číslují a
tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci a jejich rozesílání členským obcím je odpovědný předseda
svazku.
4/Pokud dojde k jakékoliv změně stanov, je předseda povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do
15 dnů od jejich schválení příslušnému krajskému úřadu.
VII. Orgány svazku
1. Členská schůze
2. Předseda, místopředseda
3. Revizní komise
VIII. Členská schůze
1/Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku
2/Do výlučné kompetence členské schůze patří:
a)rozhodovat o uzavírání smluv svazku se třetími osobami
b)schvalovat výsledky hospodaření, roční účetní závěrky, rozpočet, závěrečný účet a rozpočtový
výhled
c)schvalovat stanovy svazku a jejich změny

d)stanovovat výši členských příspěvků
e)volit a odvolávat předsedu svazku, místopředsedu svazku a členy revizní komise
f)rozhodovat o přijímání nových členů svazku a o vyloučení člena svazku
g)rozhodovat o zrušení svazku nebo o jeho rozdělení, splynutí apod.
h)rozhodovat o dalších záležitostech svazku tak, jak si členská schůze operativně vyhradí

3/Účastníkem členské schůze může být každý občan členské obce. Právo hlasovat na členské schůzi
má však jen starosta členské obce nebo jím pověřená osoba s pověřením.
4/Každá členská obec svazku má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.
5/Členskou schůzi svolává nejméně 1 x za půl roku předseda svazku písemnou pozvánkou, rozeslanou
na adresu členských obcí. Členské obce jsou povinny vyvěsit tuto pozvánku na úředních deskách před
konáním členské schůze.
6/Předseda svazku je povinen svolat do 21 dnů členskou schůzi v případě, požádá-li o to nejméně 1/3
členských obcí nebo předseda revizní komise.
7/Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina osob s hlasovacím právem
8/Pro přijetí usnesení členské schůze je potřebný nadpoloviční počet hlasů všech přítomných osob
s hlasovacím právem.
IX. Předseda svazku
1/Předseda je statutárním orgánem svazku, který zastupuje svazek navenek a podepisuje za něj
veškeré písemnosti svazku a členské schůze a jejich orgánů mimo předsedy komise.
2/Předseda řídí činnost svazku a činnost místopředsedy mezi jednotlivými zasedáními členské schůze.
3/Mezi pravomoci a povinnosti předsedy patří nad rámec ustanovení předchozích odstavců zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

svolávat členskou schůzi a zajistit pořizování zápisů z jednání členské schůze
podávat členské schůzi zprávu o činnosti svazku za uplynulé období
zabezpečovat vedení účetnictví a daňové agendy svazku
zajistit přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok
plnit úkoly uložené členskou schůzí svazku
předsedu volí na období 4 let členská schůze. Tento orgán jej také odvolává.
předsedu v jeho nepřítomnosti může zastupovat místopředseda
předseda se za svazek podepisuje tak, že k názvu svazku, svému jménu a otisku razítka
svazku, připojí svůj vlastnoruční podpis s dovětkem ,,předseda sdružení“
X. Místopředseda svazku

1/Místopředseda zastupuje předsedu svazku v jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření
v rozsahu článku VIII. těchto stanov
2/Místopředsedu volí členská schůze na období 4 let. Tento orgán jej také odvolává.

3/Místopředsedou nesmí být občan téže členské obce svazku, v níž má trvalé bydliště předseda
svazku.
XI. Revizní komise
1/Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem členské schůze, odpovídajícím se ze své činnosti
výhradně členské schůzi.
2/Revizní komise kontroluje a sleduje:
a) plnění povinností předsedy a místopředsedy svazku
b) všeobecné dodržování stanov, přijatých usnesení, právních norem
c) vedení účetnictví, vedení daňové agendy, nakládání s majetkem svazku, ochranu dokumentů
3/Revizní komise je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jejich členů. Usnáší
se na základě hlasování nadpoloviční většiny přítomných členů.
4/Revizní komise je tříčlenná. Volí jí členská schůze na období 4 let. Tento orgán jej také odvolává.
Členy revizní komise nesmí být předseda a místopředseda svazku.
5/Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu.
6/Předseda revizní komise má v případě zjištění závažných skutečností právo požadovat na
předsedovi svolání členské schůze a to do 20-ti dnů.

XII. Majetek a hospodaření svazku
1/Činnost svazku je financována z členských příspěvků, dotací, sponzorských darů, úvěrů a půjček.
2/Zakládající obce svazku vkládají do svazku majetek, jenž je uveden v příloze – včetně peněz na
běžném účtu s přiloženým výpisem z tohoto účtu.
3/Majetkem jsou dále peněžité a nepeněžité vklady do svazku obcí dle §85 zákona č.128/2000 Sb.
v platném znění.
4/Svazek nemá vůči žádné osobě jiné závazky.
5/Zdroji příjmů svazku jsou pravidelné roční členské příspěvky, dotace, finanční výpomoci, dary,
granty.
6/Výše pravidelných ročních finančních členských příspěvků je stanoven na 5,-Kč /obyvatel/rok a je
splatný do 30.6. kalendářního roku.
7/Výše dalších finančních členských příspěvků a způsob jejich splácení navrhuje členská schůze
svazku, která po odsouhlasení v zastupitelstvech členských obcí, určuje termín jejich splácení.

8/Svazek disponuje vlastním majetkem vytvářeným ze zdrojů dle odst.5/ těchto stanov.

a) k bezhotovostnímu platebnímu styku má svazek zřízen běžný účet s podpisovým vzorem
předsedy a místopředsedy a osoby jmenovitě pověřené předsedou svazku.
b) svazek je samostatnou účetní jednotkou. Za vedení účetnictví a daňovou agendu
související s činností svazku odpovídá předseda svazku. Ten je oprávněn zadat jejich
vedení odborně způsobilé osobě na náklady svazku.
9/Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
10/Svazek je povinen zadat přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok a projednat
výsledky přezkoumání na členské schůzi.

XIII. Zisk a ztráta svazku
1/O úhradě ztráty z hospodaření svazku rozhodují zastupitelstva všech členů svazku.
2/Zisk je výhradně využíván na financování předmětu činnosti svazku. Zisk není rozdělován mezi členy
svazku.
3/Pokud svazek vykáže ztrátu z hospodaření, uhradí ji členské obce formou dalšího finančního
členského příspěvku, vztaženého na jednoho obyvatele. Podmínky úhrady tohoto příspěvku stanoví
členská schůze.

XIV. Zrušení a zánik svazku
1/ Svazek se zrušuje rozhodnutím osob oprávněných k hlasování na členské schůzi svazku.
2/Předseda svazku je povinen oznámit zrušení svazku do 15 dnů od rozhodnutí, Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, Rejstřík svazku obcí.
3/Po zrušení svazku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce.
4/Případný likvidační zůstatek bude po vypořádání všech závazků svazku převeden na členy svazku
poměrně, podle aktuálního počtu obyvatel členů svazku.
5/Svazek zaniká dnem výmazu z Rejstříku svazku obcí, Krajského úřadu Ústeckého kraje.

XV. Závěrečná ustanovení
1/Tyto stanovy dobrovolného svazku obcí, jsou přílohou zakladatelské smlouvy svazku.

2/Tyto stanovy nahrazují stanovy svazku z 1.7.2003.
3/V záležitostech neřešených těmito stanovami se podpůrně užijí obecná ustanovení o právnických
osobách obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4/Stanovy ,,Sdružení obcí Benešovska“ nabývají platnosti dnem podpisu zástupců členských obcí na
základě rozhodnutí zastupitelstev obcí, účinnost dnem uveřejnění v Rejstříku svazku Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Znění těchto stanov bylo schváleno na členské schůzi Sdružení obcí Benešovska dne:
Znění těchto stanov je účinné dne:

Datum podpisu stanov:

Město Benešov nad Ploučnicí -zastoupené starostou Filipem Ušákem

Město Verneřice – zastoupené starostou Ing. Danielem Zygulou

Obec Valkeřice – zastoupená starostou Františkem Rollerem

Obec Merboltice – zastoupená starostou Lukášem Tomeškou

Obec Malá Veleň – zastoupená starostou Václavem Růžičkou

Obec Horní Habartice – zastoupená starostou Ladislavem Donátem

Obec Dolní Habartice – zastoupená starostou Petrem Petrovickým

Obec Dobrná – zastoupená starostkou Libuší Šrámkovou

Obec Františkov nad Ploučnicí – zastoupená starostou Liborem Bzurou

Obec Velká Bukovina – zastoupená místostarostou Romanem Vojtou

Obec Heřmanov – zastoupená starostou Františkem Davidem

Obec Markvartice – zastoupená starostou Tomášem Renkou

PŘÍLOHA č. 1 KE STANOVÁM DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Sdružení obcí Benešovska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název

Adresa

IČ

Město Benešov nad Ploučnicí
Obec Dobrná
Obec Malá Veleň
Obec Františkov nad Ploučnicí
Obec Valkeřice
Obec Merboltice
Obec Dolní Habartice
Obec Heřmanov
Město Verneřice
Obec Velká Bukovina
Obec Markvartice
Obec Horní Habartice

náměstí Míru 1 407 22, Benešov n.Pl.
Dobrná 26, 407 41 Dobrná
Malá Veleň 405 02
Františkov n.Pl. 407 23
Valkeřice 299, 407 24
Merboltice 53, 405 02
D.Habartice 405 02
Heřmanov 405 02
Mírové nám.138, 407 25
V. Bukovina 178, 407 29
Markvartice 407 42
H.Habartice 405 02
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00525049
00555941
00555967
00555959
00555924
00261327
00261742
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00555932

