STANOVY
SVAZKU OBCÍ TÝNECKO

I.
Název a sídlo svazku
Název a sídlo svazku:

Svazek obcí Týnecko
se sídlem Masarykovo náměstí č. p. I,
Týnec nad Labem, PSČ 281 26
IČ: 68999666

II.
Název a sídlo členů svazku
Název a sídlo členů svazku:

Město Týnec nad Labem (Lžovice a Vinařice)
se sídlem Městského úřadu Masarykovo náměstí č. p. I,
Týnec na Labem, PSČ 281 26
IČ: 00235831
Obec Krakovany (Božec)
se sídlem Obecního úřadu Krakovany č. p. 15,
PSČ 281 27
IČ: 00235504
Obec Bělušice
se sídlem Obecního úřadu Bělušice č. p. 33,
PSČ 280 02
IČ: 00235253
Obec Radovesnice II (Rozehnaly)
se sídlem Obecního úřadu Radovesnice II č. p. 83,
PSČ 281 28
IČ: 00235687
Obec Uhlířská Lhota (Rasochy)
se sídlem Obecního úřadu Uhlířská Lhota č. p. 69,
PSČ 281 26
IČ: 00235849
Obec Lipec
se sídlem Obecního úřadu Lipec č. p. 83,
PSČ 281 26
IČ: 00473715
Obec Labské Chrčice
se sídlem Obecního úřadu Labské Chrčice č. p. 41,
PSČ 281 26

IČ: 00273848
Obec Selmice
se sídlem Obecního úřadu Selmice č. p. 28,
PSČ 535 01
IČ: 00274216
Obec Hlavečník
se sídlem Obecního úřadu Hlavečník č. p. 28,
PSČ 533 15
IČ: 00273554
Obec Kladruby nad Labem
se sídlem Obecního úřadu Kladruby nad Labem č. p. 110,
PSČ 533 14
IČ: 00273767
Obec Tetov
se sídlem Obecního úřadu Tetov č. p. 22,
PSČ 533 16
IČ: 00580546

III.
Základní ustanovení
3.1 Svazek obcí Týnecko (dále jen „svazek“) je právnickou osobou založenou v souladu s ust. § 49 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
3.2 Členové svazku touto formou vzájemně spolupracují při výkonu samostatné působnosti, a to za
účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
3.3 Svazek má zejména koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj obcí,
které jsou členy svazku. Aktivitami a činnostmi svazku však není dotčena působnost sdružených obcí,
pravomoci sdružených obcí ani odpovědnost jejich samosprávných orgánů.
3.4 Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí vedeného
Krajským úřadem Středočeského kraje a je založen na dobu neurčitou.
IV.
Předmět činnosti
4.1 Předmětem činnosti svazku je zejména koordinace postupů členů svazku při řešení problémů
týkajících se:
• rozvoje venkova,
• tvorby a ochrany životního prostředí,
• hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
• rozvoje samosprávy obcí.
V.
Majetkové poměry
5.1 Činnost svazku je financována z finančních prostředků, které jsou tvořeny zejména:
• základními vklady členů svazku,

•
•
•
•

příspěvky řádných členů svazku,
finančními prostředky získanými vlastní činností svazku,
dobrovolnými příspěvky členů svazku,
dary a finančními dotacemi.

5.2 Majetek svazku lze využívat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti, jak je vymezeno
v těchto stanovách, a činností souvisejících. O použití majetku svazku k jiným účelům, než je předmět
činnosti, rozhoduje kolegium starostů.
5.3 Každá obec, která se nově stává členem svazku, je povinna uhradit základní vklad, který tvoří
2.000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých). Tento základní vklad musí být obcí uhrazen na bankovní
účet svazku nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy se obec stane novým členem svazku.
5.4 Základním zdrojem majetku k financování činnosti jsou příjmy z finančních příspěvků jeho členů.
Výše ročních příspěvků na daný rok bude vždy jednotlivým členům svazku stanovena Kolegiem
starostů nejpozději do konce předcházejícího roku. Nestanoví-li kolegium starostů jinak, budou
příslušné finanční příspěvky jednotlivými členy svazku složeny na bankovní účet svazku vždy k 31.
březnu roku, za nějž se příspěvek platí.
5.5 Majetkem svazku k financování činnosti jsou také veškeré další vložené a poskytnuté finanční
prostředky, jiné věci a hodnoty, které svazek získá, a to i vlastní činností.
5.6 Veškeré finanční prostředky svazku jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu a svazek vede o
svém hospodaření samostatné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Postup při hospodaření s majetkem svazku je dán zejména zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
o obcích a pokyny schválenými kolegiem starostů. Finanční hospodaření se řídí schváleným
rozpočtem.
5.7 Kolegium starostů rozhoduje o způsobu rozdělení zisku a podílu členů svazku na případné ztrátě.
VI.
Hospodaření svazku
6.1 Svazek sestavuje svůj rozpočet na daný kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet je
sestavován na příslušný kalendářní rok a sestavení závěrečného účtu se provádí do 3 měsíců po
skončení příslušného kalendářního roku. Hospodaření svazku musí být každoročně přezkoumáno
nezávislým auditem nebo příslušným krajským úřadem.
6.2 Návrh rozpočtu svazku na následující kalendářní rok a závěrečný účet svazku za uplynulý
kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny v obcích sdružených ve svazek nejméně 15
dnů před projednáním na jednání kolegia starostů, aby se k němu občané mohli vyjádřit.
VII.
Členství ve svazku
7.1 Členem svazku se může stát každá obec v ČR. Zakladatelé svazku se staly dobrovolně členy
svazku podpisem zakladatelské smlouvy. Noví členové svazku mohou do svazku vstoupit podáním
písemné přihlášky, a to pouze s jednomyslným souhlasem všech stávajících členů svazku. Přihláška
nového člena svazku musí obsahovat bezvýhradné prohlášení, že přistupuje ke stanovám svazku.
7.2 Členství ve svazku je možné ukončit dohodou.

7.3 Členství zaniká také uplynutím výpovědní doby, která započne běžet na základě písemné
výpovědi člena svazku. Výpovědní doba je 3 měsíční a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi k rukám předsedy svazku. Neskončí však dříve než posledním
dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal výpověď. O
způsobu majetkového vypořádání rozhodne kolegium starostů.
7.4 Členství zaniká též v případě hrubého porušení stanov svazku jeho členem, a to dnem, kdy bylo
rozhodnuto o vyloučení člena. S vyloučením člena ze svazku musí souhlasit všichni ostatní členové
svazku. O způsobu majetkového vypořádání v tomto případě rozhodne kolegium starostů.
7.5 Členství ve svazku není překážkou pro účast a působení členů v jiných právnických osobách.
VIII.
Práva a povinnosti členů svazku
8.1 Členové svazku napomáhají činnosti svazku, přičemž jsou vázání stanovami svazku a
rozhodnutími kolegia starostů.
8.2 Každý člen je povinen poskytovat svazku příspěvek na činnost ve výši stanovené každoročně
kolegiem starostů. Neposkytnutí příspěvku nebo prodlení s jeho úhradou delší než tři měsíce se
považuje za hrubé porušení stanov svazku.
8.3
-

Každý člen svazku má právo:
kontrolovat činnost svazku a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce,
účastnit se kolegia starostů s hlasem rozhodujícím,
volit orgány svazku a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů,
využívat majetek a zařízení svazku.
IX.
Orgány svazku

9.1 Orgány svazku jsou:
kolegium starostů
výbor svazku
předseda svazku
kontrolní výbor
X.
Kolegium starostů
10.1 Kolegium starostů je nejvyšším orgánem svazku složeným ze zástupců jednotlivých členů
svazku. Každý člen do kolegia starostů jmenuje jednoho svého zástupce, který bude oprávněn
vyjadřovat jeho vůli v rámci rozhodování kolegia. Každý člen má v kolegiu starostů jeden hlas.
10.2 Do působnosti kolegia starostů patří:
a) měnit obsah stanov,
b) rozhodovat o členských příspěvcích,
c) přijímat nové členy svazku,
d) vylučovat členy ze svazku,
e) volit a odvolávat členy výboru svazku a členy kontrolního výboru,
f) schvalovat závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok a roční účetní závěrku,
g) schvalovat rozpočet na následující kalendářní rok a jeho změny,
h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a jiném zrušení svazku,

i)

rozhodovat o rozdělení zisku a způsobu případné úhrady ztráty svazku obcí za předcházející
kalendářní rok.

10.3 Kolegium starostů svolává a řídí předseda svazku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
K platnému svolání kolegia starostů musí být jednotlivým členům zaslána písemná pozvánka, a to
alespoň 15 dnů předem. Písemná pozvánka musí obsahovat:
- místo, datum a hodinu konání kolegia starostů,
- označení formy jednání kolegia starostů /řádné, mimořádné/,
- program jednání kolegia starostů.
10.4 Mimořádné jednání kolegia starostů musí být svoláno tak, aby se konalo nejpozději do třiceti
dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazku. Ani v tomto případě však není dotčena výše
uvedená povinnost předsedy svazku zaslat před konáním kolegia starostů jednotlivým členům svazku
písemnou pozvánku.
10.5 Kolegium starostů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členů
svazku. Není-li kolegium starostů schopno se usnášet, svolá předseda svazku náhradní kolegium
starostů tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne, kdy se mělo konat kolegium starostů původně
svolané. Náhradní kolegium starostů musí mít nezměněný program jednání a je schopno usnášet se, i
když je účast nižší, než původně vyžadovaná nadpoloviční většina zástupců všech členů svazku.
10.6 Z jednání kolegia starostů je pořizován zápis, který podepisuje předseda svazku, a zástupci
jednotlivých členů svazku přítomní na jednání kolegia starostů se zapisují do prezenční listiny. Zápis
z jednání a prezenční listina obsahují vždy název a sídlo svazku, datum a místo konání kolegia
starostů.
10.7 Kolegium starostů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. Pouze ke změně nebo
doplnění obsahu stanov, přijetí nebo vyloučení člena a ke splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení
svazku je třeba souhlasu všech členů svazku.
XI.
Výbor svazku
11.1 Výbor svazku je výkonným orgánem svazku, který řídí činnost svazku v období mezi kolegii
starostů. Rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud nejde o věci stanovami svazku svěřené do
působnosti kolegia starostů.
11.2 Výbor svazku je pětičlenný a je volen kolegiem starostů na čtyři roky. Výbor svazku rozhoduje
prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů výboru má při hlasování jeden hlas.
Výbor svazku volí ze svých členů předsedu svazku, který je v pozici statutárního orgánu svazku a
zastupuje jej navenek.
11.3 Výbor svazku je oprávněn provádět úpravy rozpočtu svazku na daný rok, a to nejvýše do
100.000 Kč v jednotlivých kalendářních měsících.
11.4 Výbor svazku předkládá kolegiu starostů návrh způsobu na rozdělení zisku nebo návrh na
způsob úhrady případné ztráty svazku.
11.5 Výbor svazku předkládá kolegiu starostů nejméně 1x ročně zprávu o činnosti svazku a o stavu
jeho majetku.

11.6 Výbor svazku je za svou činnost odpovědný kolegiu starostů. Ve své činnosti se řídí právními
předpisy, stanovami a pokyny schválenými kolegiem starostů.
11.7 Výbor svazku svolává předseda svazku podle potřeb zpravidla čtvrtletně, nejméně však 1x
ročně. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou
svazku.
XII.
Předseda svazku
12.1 Předseda svazku je statutárním orgánem svazku a zastupuje jej navenek.
12.2 Předseda svazku je volen výborem svazku, který jej zvolí ze svých členů. Předseda svazku je
volen na dva roky.
12.3 Podepisování všech dokumentů za svazek se děje tak, že k tištěnému názvu svazku předseda
svazku připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka svazku.
XIII.
Kontrolní výbor
13.1 Kontrolní výbor je tříčlenný a je volen kolegiem starostů na čtyři roky.
13.2 Kontrolní výbor minimálně jedenkrát za rok provádí inventuru majetku a kontrolu hospodaření
svazku. Kontrolní výbor na jednání kolegia starostů podává zprávu o hospodaření svazku a o plnění
usnesení kolegia starostů za uplynulý kalendářní rok.
XIV.
Zrušení a zánik svazku
14.1 Svazek se zrušuje:
dohodou,
rozhodnutím členů svazku o zrušení svazku. Svazek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí o
zrušení, není-li uveden, pak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato.
14.2 Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků obcí. Zániku svazku předchází jeho zrušení a likvidace,
pokud jmění svazku nepřechází na právního nástupce.
14.3 Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek
se rozdělí mezi členy svazku v poměru jimi zaplacených členských příspěvků za celou dobu členství ve
svazku, přičemž toto rozdělení podléhá schválení nadpoloviční většiny hlasů všech členů svazku.
Stejné podmínky vypořádání platí i pro vystoupivšího nebo vyloučeného člena svazku.
XIV.
Závěrečná ustanovení
15.1 Tyto stanovy svazku nabývají platnosti a stávají se účinnými dnem, kdy budou schváleny
příslušným orgánem.
15.2 Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze se souhlasem všech členů, a to v písemné
formě.

V Týnci nad Labem dne 31.3.2014

