STANOVY
Svazku obcí Křivoklátska

Článek I.
Základní ustanovení
Svazek obcí Křivoklátska je zájmovým sdružením obcí, založeným podle § 46, 49, 50 a násl. Zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, založeným za účelem ochrany a prosazování jejich
společných zájmů.

Článek II.
Název a sídlo
1. Název zájmového sdružení obcí zní: Svazek obcí Křivoklátska
2. Sídlem Svazku obcí Křivoklátska je: Karlova Ves 2, PSČ 270 23, Křivoklát
3. Zakládajícími obcemi Svazku obcí Křivoklátska jsou:
-

Obec Karlova Ves, Karlova Ves 2, PSČ 270 23, Křivoklát, IČO: 00639851
Obec Broumy, U Radnice 73, PSČ 267 42, Broumy, IČO: 00233145
Obec Běleč, Dukelská 64, PSČ 273 63, Běleč, IČO: 00640263
Městys Křivoklát, Dr. M. Tyrše 93, PSČ 270 23, Křivoklát, IČO: 00343973

Článek III.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti Svazku obcí Křivoklátska (dále jen ,,Svazek obcí”) je vytvářet podmínky pro spolupráci,
součinnost a sjednocení postupu zejména obcí, na jejichž území se nachází Chráněná krajinná oblast
Křivoklátsko (dále jen „CHKO“), a to:
a) v záležitostech ochrany přírody a krajiny, především v otázkách vyplývajících z existence a působení
CHKO na jejich území,
b) v záležitostech ochrany přírody a krajiny, především v otázkách vyplývajících z možné existence
působení Národního parku Křivoklátsko (dále jen „NP Křivoklátsko“) na jejich území,
c) v záležitostech formování trvale udržitelného rozvoje obcí, s přihlédnutím k přírodní a kulturní
jedinečnosti území CHKO a navrhovaného NP Křivoklátsko,
d) v zajištění jednotného postupu a případného zastoupení zúčastněných obcí, ve správních, popř.
soudních řízeních ve věcech uvedených v bodech a) a b) tohoto článku při hájení jejich společných
zájmů.
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Článek IV.
Právní postavení
1. Svazek obcí nabývá právní osobnosti, tj. stává se právnickou osobou, zápisem do rejstříku svazku
obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek obcí je právnickou
osobou a jeho práva a povinnosti jsou upravena obecně závaznými právními předpisy.

Článek V.
Majetkové poměry a hospodaření
1. Svazek obcí je po svém vzniku oprávněn nabývat hmotný i nehmotný movitý majetek.
2. Za účelem činnosti Svazku obcí mohou členové do Svazku obcí vložit část vlastního majetku. Majetek
vložený členskou obcí do hospodaření Svazku obcí, zůstává ve vlastnictví členské obce.
3. Činnost Svazku obcí je financována zejména z udržovacích nebo mimořádných příspěvků členů
Svazku obcí, z finančních a sponzorských darů a dotací.
4. Vložené a poskytnuté finanční prostředky a jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Svazku obcí
a mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti Svazku obcí.
5. Svazek obcí zřizuje a vede finanční prostředky na samostatném bankovním účtu u peněžního ústavu
s podpisovým právem předsedy a místopředsedy Svazku obcí.
6. Svazek obcí vede účetnictví o svých příjmech a výdajích, o stavu a pohybu majetku, a o finančních
vztazích k rozpočtům obcí, které jsou členem Svazku obcí podle platných obecně závazných právních
předpisů.
7. Svazek obcí může pro své hospodaření zřizovat fondy.
8. Finanční hospodaření Svazku obcí se řídí schváleným rozpočtem a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něho. Rozpočet je sestavován na každý
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního
roku.
10. Návrh rozpočtu Svazku obcí a závěrečný účet Svazku obcí za uplynulý rok musí být vhodným
způsobem zveřejněný v obcích, které jsou členy Svazku obcí, a to nejméně po dobu 15 dnů před
jejich projednáváním na sněmu Svazku obcí, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí.
Připomínky k návrhu rozpočtu Svazku obcí a k závěrečnému účtu Svazku obcí za uplynulý rok mohou
občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jejich zveřejnění, nebo ústně při
jejich projednávání v příslušném orgánu Svazku obcí.

Článek VI.
Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty
1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty z hospodaření Svazku obcí rozhoduje sněm podle návrhu
pracovního výboru.
2. Zisk se rozděluje v pořadí:
a) doplněním rezervního fondu,
b) výplatou podílu členům Svazku obcí.
3. Velikost podílu jednotlivých členů na zisku se stanoví v poměru odpovídajícímu výši jejich členských
příspěvků v daném kalendářním roce.
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4. Na úhradu ztráty se přednostně použijí prostředky z rezervního fondu. V případě nedostatku zdrojů
může sněm rozhodnout o pokrytí ztráty prostřednictvím mimořádných příspěvků od členů Svazků
obcí.

Článek VII.
Vznik členství
1. Členství ve Svazku obcí je dobrovolné.
2. Členem Svazku obcí může být každá obec, na jejímž katastrálním území se zcela, nebo z části,
nachází CHKO nebo obec, která je působením CHKO ovlivněna. Každá obec se na činnosti Svazku
obcí účastní jedním mandátem, tj. má ve Svazku obcí jednoho zástupce s jedním rozhodujícím
hlasem.
3. Do založeného Svazku obcí může přistoupit další obec. O přijetí nového člena rozhoduje sněm na
základě písemné žádosti, jejíž součástí je usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s účastí
ve Svazku obcí.
4. Členství ve Svazku obcí vzniká nabytím platnosti a účinnosti smlouvy o založení dobrovolného
svazku obcí.
5. Členství ve Svazku obcí nijak neomezuje právo členů Svazku obcí vstupovat do dalších svazků obcí.

Článek VIII.
Zánik členství
1. Každý člen je oprávněn dle vlastního rozhodnutí ze Svazku obcí vystoupit. Členství zaniká dnem,
kdy bylo písemné rozhodnutí o vystoupení ze svazku doručeno Svazku obcí.
2. Zánik členství vždy schvaluje zastupitelstvo příslušné obce. Tuto skutečnost doloží usnesením
zastupitelstva obce o vystoupení ze Svazku obcí.
3. Členství ve Svazku obcí dále zaniká zánikem členské obce bez právního nástupce.
4. Při zániku členství obce ve Svazku obcí se provede majetkové vypořádání podle rozhodnutí sněmu
Svazku obcí.

Článek IX.
Členské příspěvky
1. Pravidelný udržovací příspěvek na daný rok stanovuje sněm.
2. Minimální výše pravidelného udržovacího příspěvku je 10 Kč na jednoho obyvatele obce. U obcí
s počtem obyvatel pod 100, je minimální výše udržovacího příspěvku 1 000 Kč. U obcí s počtem
obyvatel nad 1 000, je maximální výše udržovacího příspěvku 10 000 Kč. Rozhodný datum pro počet
obyvatel obce je k 1. 1. příslušného roku.
3. V odůvodněných případech může sněm schválit mimořádný členský příspěvek.
4. Člen Svazku obcí, jehož členství zaniklo později než 31. 1. daného roku, není zbaven povinnosti
uhradit v plné výši udržovací příspěvek za příslušný kalendářní rok, v němž jeho členství zaniklo.
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Článek X.
Práva a povinnosti člena
1. Člen Svazku obcí má právo:
a) zúčastňovat se jednání sněmu Svazku obcí,
b) požadovat svolání sněmu Svazku obcí,
c) požádat pracovní výbor Svazku obcí o projednání problematiky, která se jej týká,
d) předkládat podněty k činnosti jednotlivých orgánů Svazku obcí, žádat potřebná vysvětlení
od jednotlivých orgánů Svazku obcí, vyjadřovat se k jejich činnosti a nahlížet do všech
dokladů Svazku obcí,
e) být řádně informován o činnosti Svazku obcí,
f) vyjadřovat se k projednávaným záležitostem a podílet se na rozhodování sněmu Svazku
obcí,
g) iniciovat konkrétní jednání k různé problematice týkající se činnosti Svazku obcí,
h) iniciativně se podílet na činnosti Svazku obcí,
i) využívat služeb vyplývajících z činnosti Svazku obcí,
j) napomáhat podle svých možností činnosti Svazku obcí,
k) volit orgány Svazku obcí a navrhovat do nich své zástupce,
l) kontrolovat hospodaření s majetkem Svazku obcí a s majetkem, který člen vložil do
hospodaření Svazku obcí; za tím účelem má člen Svazku obcí právo nahlížet do účetních
knih a přesvědčovat se o řádné správě majetku Svazku obcí,
m) vystoupit ze Svazku obcí,
n) na podíl na likvidačním zůstatku Svazku obcí při zániku Svazku obcí bez právního nástupce.
2. Člen Svazku obcí má povinnost:
a) hájit zájmy Svazku obcí, naplňovat jeho cíle, plnit přijaté úkoly a dodržet Smlouvu o
založení dobrovolného svazku obcí a Stanovy Svazku obcí,
b) respektovat rozhodnutí sněmu Svazku obcí a plnit povinnosti tímto orgánem uložené,
c) hradit udržovací příspěvky ve výši určené sněmem svazku na daný rok, vždy nejpozději do
31.3. příslušného kalendářního roku, případně do 1 měsíce ode dne ustavující schůze,
nebo ode dne přijetí za člena Svazku obcí,
d) hradit mimořádné příspěvky v případě schválení sněmem Svazku obcí.

Článek XI.
Orgány
1. Orgány Svazku obcí jsou:
a) sněm,
b) předseda,
c) místopředseda,
d) pracovní výbor,
e) revizní komise.

Článek XII.
Sněm
1. Sněm je nejvyšším orgánem Svazku obcí a do jeho výlučné povinnosti patří:
a) schvalovat stanovy a změny těchto stanov,
4

2.
3.

4.
5.

6.

b) schvalovat výši udržovacího nebo mimořádného členského příspěvku,
c) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, členy pracovního výboru a členy revizní
komise,
d) rozhodovat o rozpočtu a hospodaření Svazku obcí včetně schvalování roční účetní
uzávěrky, revizní zprávy, příp. zprávy o výsledcích auditu, schvalovat jednací řád
a organizační řád,
e) rozhodovat o vzniku členství obce ve Svazku obcí,
f) rozhodovat o zániku členství obce ve Svazku obcí z důvodu neplnění podmínek
stanovených ve stanovách Svazku obcí,
g) rozhodovat o zrušení Svazku obcí,
h) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které si vyhradí.
Jednání sněmu se zúčastňuje statutární zástupce obce, nebo jí pověřený zástupce členské obce.
Sněm svolává předseda Svazku obcí dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Sněm je nutno svolat
také vždy na žádost nejméně jedné třetiny členů Svazku obcí. Po každých komunálních volbách je
nutné jej svolat vždy nejpozději do 6 měsíců po jejich konání. Sněm se svolává elektronickou formou
nejméně 14 dní před termínem sněmu Svazku obcí.
Sněm je usnášeníschopný, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů Svazku obcí.
Není-li sněm schopen se usnášet v hodinu, na kterou byl svolán, a nestane-li se sněm
usnášeníschopným ani v dodatečné lhůtě 30 minut, svolá předseda Svazku obcí náhradní sněm
postupem stanoveným pro svolání sněmu s tím, že se lhůta stanovená pro svolání sněmu zkracuje
na polovinu. Náhradní sněm obcí musí mít nezměněný program jednání.
K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Svazku obcí.

Článek XIII.
Předseda a místopředseda
1.

Předseda je statutárním orgánem Svazku obcí a jedná jménem Svazku obcí vůči orgánům veřejné
správy, právnickým i fyzickým osobám.
2. Předseda je volen sněmem Svazku obcí ze zástupců jeho členů a je mu odpovědný.
3. Předseda svolává a zpravidla řídí jednání sněmu a pracovního výboru Svazku obcí, není-li určen jiný
předsedající.
4. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření.
Místopředseda je volen sněmem Svazku obcí ze zástupců jeho členů.
5. Funkční období předsedy a místopředsedy je do jeho odvolání sněmem nebo jeho odstoupení.
6. Předseda je zejména povinen:
a) koordinovat činnost Svazku obcí,
b) zajistit řádné vedení účetnictví a evidence majetku Svazku obcí včetně přezkoumání
hospodaření za uplynulý rok,
c) zajistit zpracování a předkládání příslušných materiálů pro jednání sněmu a pracovního
výboru, jejichž projednávání a schvalování patří do jejich kompetence,
d) vytvářet podmínky pro plnění závazků Svazku obcí, vyplývající z uzavřených smluv a dohod,
e) vykonávat rozhodnutí a plnit úkoly uložené sněmem a pracovním výborem.
7. Předseda je oprávněn:
a) schválit nákup majetku, služeb a oprav do hodnoty, kterou určí sněm při schvalování
rozpočtu pro následující kalendářní rok,
b) přijímat provozní opatření k zajištění chodu Svazku obcí,
c) účastnit se jednání jednotlivých členů Svazku obcí ve věcech, které jsou předmětem
činnosti Svazku obcí.
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Článek XIV.
Pracovní výbor
1. Pracovní výbor je výkonným orgánem Svazku obcí.
2. Pracovnímu výboru přísluší rozhodovat o veškeré činnosti Svazku obcí, pokud není rozhodování
vyhrazeno jiným orgánům Svazku obcí.
3. Pracovní výbor má 5 členů a jeho členy jsou vždy předseda, místopředseda Svazku obcí a další
členové volení sněmem Svazku obcí.
4. Funkční období členů pracovního výboru, mimo předsedy a místopředsedy Svazku obcí, kteří jsou
vždy jeho členy z titulu funkcí je čtyřleté.
5. Pracovní výbor zejména:
a) vykonává usnesení sněmu Svazku obcí,
b) předkládá sněmu návrhy,
c) předkládá sněmu zprávy o své činnosti,
d) projednává a vyřizuje záležitosti, které nejsou v působnosti sněmu.

Článek XV.
Revizní komise
1. Revizní komise sleduje a kontroluje činnost předsedy a místopředsedy Svazku obcí a pracovního
výboru. Má právo nahlížet do všech písemností Svazku obcí. Je podřízena sněmu Svazku obcí.
2. Revizní komisi tvoří 3 členové volení sněmem. Člen revizní komise nemůže být současně předsedou
nebo místopředsedou Svazku obcí, ani členem pracovního výboru.
3. Funkční období revizní komise je čtyřleté.
4. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Svazku obcí. Zprávu o kontrole hospodaření za
uplynulý kalendářní rok předkládá revizní komise sněmu Svazku obcí.

Článek XVI.
Zánik a zrušení
1. O zrušení Svazku obcí rozhoduje sněm.
2. Po zrušení svazku obcí se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce
nebo nestanoví-li zákon jinak.
3. V případě zrušení Svazku obcí jmenuje sněm likvidátora Svazku obcí k provedení likvidace.
Likvidační zůstatek Svazku obcí se rozdělí mezi členy Svazku obcí v poměru odpovídajícímu výši
jejich členských příspěvků zaplacených za dobu trvání jejich členství.
4. Likvidace Svazku obcí se řídí obecně platnými předpisy.
5. Svazek obcí zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí vedeným příslušným krajským úřadem.
6. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit
s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace podle platné právní úpravy. Členové
Svazku obcí se zavazují v případě, kdy majetek Svazku obcí nepokryje všechny závazky Svazku obcí
převzít a uhradit dlužnou částku v poměru, v jakém se podílejí na zisku, resp. úhradě ztráty Svazku
obcí.
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Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
Za den vzniku Svazku obcí se považuje datum registrace u Krajského úřadu Středočeského kraje.

V …………………………………dne……………

………………………………………………….
předseda Svazku obcí Křivoklátska

………….……………………………………..
místopředseda Svazku obcí Křivoklátska
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